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Abstract

This supplement to the Catalogue contains the first part of the family Geometridae. For

the classification Mr. D. S. Fletcher (British Museum, Natural History) kindly permitted

me to make use of his manuscript list of the family for the new edition of Kloet & Hincks,

"Check List of British Insects".

The particulars for each species are the same as in the preceding parts: time of

appearance, discussion of biotope(s), new localities and variation.

Besides a number of new forms three new subspecies are described: Idaea vulpinaria

atrosignaria, Scotopteryx moeniata modesta and Philereme transversata variegata. The
specific nomenclature of Scotopteryx luridata Hufnagel (plumbaria Fabricius) is corrected.

Geometridae

Zoals te verwachten was, moet ook in deze familie de volgorde van de genera

soms belangrijk gewijzigd worden om beter in overeenstemming te zijn met

modernere opvattingen. Vooral de subfamilie van de Larentiinae ondergaat een

grote verandering. Voor het te volgen systeem was er keus uit de nieuwe editie

van „South" (I96I), de lijst van de Franse Geometridae van C. Herbulot (Mise

à jour de la liste des Geometridae de France, Alexanor 2 : 117—124 (196I),

147—154 (1962), op. cit. 3 : 17—24, 85—93 (1963)) en de lijst van Britse Geo-

metridae, samengesteld door de specialist van deze familie in het Brits Museum
(Natural History), D. S. Fletcher, zoals die gepubliceerd zal worden in de

nieuwe editie van Kloet & Hincks, „Check List of British Insects", die op het

ogenblik in voorbereiding is. Met vriendelijke toestemming van de auteur werd

van de laatste gebruik gemaakt.

Een aantal opmerkingen, die ik in de hoofddelen van de Catalogus over de

specifieke nomenclatuur van diverse soorten gemaakt heb, vervalt, omdat thans

alle „Schiffermüller-namen" zonder uitzondering als geldig aanvaard worden,

daar ze alle beantwoorden aan de voorwaarden, die in de internationale nomen-

clatuurregels aan soortnamen gesteld worden. De makkelijke, maar onjuiste

auteursaanduiding „Schiff." achter deze namen wordt nu vervangen door de cor-

recte aanduiding „Denis & Schiffermüller". In 1775 publiceerden deze auteurs een

werk, dat als titel had: „Ankündigung eines systematischen Werkes von den

Schmetterlingen der Wienergegend". Dit boek is uitermate zeldzaam. Ik geloof

niet, dat in enige Nederlandse bibliotheek een exemplaar ervan aanwezig is. In

1776 verscheen van dezelfde twee auteurs het bekende „Systematisches Verzeichnis
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der Schmetterlinge der Wienergegend". Het is precies hetzelfde boek, alleen met

een andere titel, zodat altijd volstaan kan worden met deze editie te raadplegen.

Daar de vliegtijden van diverse Geometriden problemen opleverden, zijn van

15 soorten histogrammen gegeven. Deze zijn samengesteld uit alle gegevens, die

voor mij bereikbaar waren. Dat zelfs bij grote aantallen het toevalselement niet

uit te schakelen is, blijkt wel bij Lythria rotaria, maar vooral bij Alesotype virgata.

Vrijwel geen enkele waarnemer is in staat elke dag weer hetzelfde terrein te be-

zoeken en nauwkeurige notities te maken over het aantal exemplaren, dat hij

van elke soort ziet. Het meest ideaal zijn nog de inventarisaties van het RI VON
door middel van ML-lampen, die dan ook bij vele soorten het leeuwendeel van de

gegevens geleverd hebben.

Archiearinae

Archiearis Hübner

Archiearis parthenias L. Tijdschr. Entom. 90 : 147; Cat. VIII : (557). Het

voorkomen van de soort wordt vrijwel uitsluitend bepaald door het in voldoende

mate aanwezig zijn van de voedselplant van de rups, de berk, niet door de grond-

soort, waarop deze groeit. Dit blijkt duidelijk uit het feit, dat parthenias in het

Amsterdamse Bos tot de gewone vlindersoorten behoort. Toch wordt het dier uit

de aard der zaak in hoofdzaak op onze zandgronden aangetroffen, waar het zeer

gewoon kan zijn. De vlinder is nu ook van één van de waddeneilanden bekend.

De vliegtijd kan eind februari beginnen en in exceptionele gevallen tot half juni

voortduren. De uiterste data worden nu: 28.11 (in 1959 te Albergen, Knoop) tot

14.VI (in 1950 nog een $ te Eindhoven, Haanstra).

Vindplaatsen. Fr.: West-Terschelling (rupsen, Leffef), Appelscha, Wijnjeterp,

Oudemirdum. Dr.: Roden, Veenhuizen, Eext, Schoonlo. Ov.: Denekamp, Albergen, Molen-

ven (Saasveld), Zenderen, Beerze, Stegeren, Junne, Ommen, Raalte, Diepenveen, Lettele,

Holten, Bathmen. Gdl.: Stroe, Garderen, Uddel, Vierhouten, Doornspijk, Oldebroek, Wezep,

Hattem, Wapenveld, Heerde, Tongeren, Gortel, Nierssen, Wiessel, Hoog-Soeren, Uchelen.

Leesten, Loenen, Eerbeek, Empe, Dieren, Imbosch (zeer talrijk, Leffef), Schaarsbergen,

Terlet, Ginkel, Hoge Veluwe, Hoenderlo, Hoog-Buurlo, Kootwijk, Harskamp; Epse, Gorssel,

de Voorst, Lochern, Silvolde, Doetinchem, Hummelo, Hoog-Keppel, Drempt; Groesbeek,

Heumen. Utr.: Leersum, Maarn, Groenekan, Hollandse Rading. N.H.: 's-Graveland, Am-
sterdamse Bos, Heemskerk. Zl.: Haamstede, Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.:

Hilvarenbeek, Boxtel, Eindhoven, Geldrop, Mierlo, Nuenen, Stiphout, Valkenswaard, Heeze,

Strabrechtse Heide, Someren, Liessel, Helenaveen. Lbg.: Mook, Sevenum, Griendsveen, Swal-

men, Meynweg, Sint Odiliënberg, Montfort, Annendaal, Echt, Sittard, Schinveld, Brunssum,

Heerlerheide, Wijlre, Gerendal, Bunde, Gronsveld, Vijlen.

Variabiliteit, f. unicolor Heinrich, 1916. De vorm met de eenkleurige

voorvleugels is gewoon en komt overal onder de soort voor.

f. variegata Lempke, 1949. De vorm met zeer bonte voorvleugels is niet ge-

woon. Hoewel het in hoofdzaak een wijfjesvorm is, blijkt hij toch een enkele

maal ook bij het $ voor te komen. Nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn, Vogelenzang

(hier een $ !, van Wisselingh); Soest (Zool. Mus.); Heemskerk (Wester-

neng).
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f. contrasta Lempke, 1949. Geen nieuwe vindplaatsen. Het holotype is afge-

beeld op plaat 1 1 fig. 1

.

f. griseocosta nov. Bovenzijde voorvleugels: voorrand met een smalle licht-

grijze baan langs de voorrand van de wortel tot de golflijn. Stiphout, $ , 23. III.

1949 (holotype, Verhaak).

[Upper side fore wings: a narrow pale grey stripe along the costa from the base to the

submarginai line.}

f. luteata de Hennin, 1910. Exemplaren met gele achtervleugels zijn zeldzaam-

heden. Nieuwe vindplaatsen: Zeist (volgens Gorter); Hilversum (Caron);

Heemskerk (Westerneng) ; Nuenen (Neijts).

Ook exemplaren met gedeeltelijk gele achtervleugels komen voor: Vogelenzang

(van de Pol).

f. intermedia Lempke, 1949. De grondkleur van de achtervleugels kan bij

deze vorm variëren van licht oranje of oranjegeel tot oranje. Nieuwe vindplaats:

Diepenveen (Lukkien).

Merkwaardig zijn exemplaren, waarvan de achtervleugels een combinatie van

de beide laatste vormen bezitten. Valkenswaard, achtervleugels langs de voorrand

oranje, langs de achterrand geel (van der Wolf); Swalmen, linker achtervleugel

geel, rechter oranje (Bogaard).

f. mulier cula Stephan, 1923. Exemplaren met geheel vrij staande middenvlek

op de achtervleugels zijn vooral bij het $ gewoon. Bij het $ komt de vorm veel

minder voor: in Zool. Mus. slechts twee exemplaren van Bussum en Plasmolen.

f. fasciata Lempke, 1949. Zeer gewoon bij het $ . Bij het $ veel minder: in

Zool. Mus. slechts twee wijfjes van Gorssel en de Plasmolen.

f. brevipennis nov. Voor- en achtervleugels duidelijk verkort. De Bilt, $ ,

26.III.1948 (holotype, Gorter).

[Fore and hind wings clearly shortened.]

Oenochrominae

Alsophila Hübner

Alsophila aescularia Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 90 : 149; Cat.

VIII : (559). Op de hogere gronden komt de vlinder door vrijwel het gehele

land voor, maar ook in de lagere delen is hij tamelijk verbreid: Nijetrijne (Lef-

fef); Nek (N.H., Wiedijk); Arkel (Zwakhals); Schelluinen (Slob); Melissant

(Huisman). In het duingebied komt de soort zowel op het vasteland als op de

Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden voor. In het Waddendistrict is hij tot nog toe

alleen bekend van Terschelling (Leffef).

De vliegtijd kan al eind januari beginnen en voortduren tot begin mei. De
uiterste data zijn nu: 28.1

—

8.V. De vroegste datum werd in 1943 door van

Wisselingh te Wassenaar genoteerd, de laatste in 1963 te Stein (Pater Mun-
sters) .

Variabiliteit, f. albina Lucas, 1912. Deze witachtige vorm (plaat 11

fig. 5) werd nog bekend van Hilversum (Zool. Mus.).
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f. brunnea Hannemann, 1917. Exemplaren met donkerbruine voorvleugels zijn

zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Hilversum, Sloten-N.H. (Zool. Mus.).

f. nigrescens nov. Voorvleugels zwartgrijs tot zwartachtig, tekening normaal.

Plaat 11 fig. 4. Een moderne donkere vorm met een reeds vrij sterke verbreiding

in het land. Wiessei, Assel, Apeldoorn, Eefde, Heemskerk, Haamstede (Zool.

Mus.); Hilversum (Caron); Bussum (ter Laag); Amsterdam (Küchlein);

Aerdenhout (van Wisselingh) ; Holset (Langohr); Vaals (Delnoye).

Holotype: $ van Assel, 2 5. III. 1964, in Zool. Mus.

[Fore wings black-grey to blackish, markings normal. A modern dark form, but already

widely distributed.]

f. diluta nov. Voorvleugels lichtgrijs, tekening zwak, Apeldoorn, $ , 21. III. 1959

(holotype, Leffef leg., in Zool. Mus.).

[Fore wings pale grey, markings obsolete.]

f. astrigaria Rebel, 1913. Exemplaren zonder dwarslijnen op de voorvleugels

komen weinig voor. Hilversum (Zool. Mus.); Amsterdamse Bos (Peerdeman).

Overgangsexemplaren met normale grondkleur maar zeer zwakke dwarslijnen van

Apeldoorn (Zool. Mus.); Meijendel (Lucas).

f. fasciata Lempke, 1949. Exemplaren met donkere middenband op de voor-

vleugels (plaat 11 fig. 6) werden nog aangetroffen te: Wiessel, Apeldoorn,

Heemskerk, Oostkapelle (Zool. Mus.); Bijvank (Scholten); Maarn (Nieuw-

land); Bussum (ter Laag); Aerdenhout, Wassenaar (van Wisselingh); Oost-

voorne (Vis c.s.).

f. latefasciata nov. Voorvleugels met opvallend verbreed middenveld. De Rips,

$, 25. III. 1956 (holotype, Nies).

[Fore wings with strikingly enlarged central area.]

f. tangens Lempke, 1949. Vrij verbreid onder de soort, bekend van Wiessel,

Apeldoorn, Soest, Bussum, Heemskerk, Wassenaar (Zool. Mus.); Doorn (van

der Wolf); Den Haag (Landb. Hschool); Deurne (Nies).

f. impuncta nov. De middenstip op de bovenzijde van de voorvleugels is ver-

dwenen, op de middenader staat nog slechts een klein streepje. Wiessel ( $ ,

21. III. 1954, holotype), Oosterbeek, Nijmegen, Rijckholt (Zool. Mus.); Bussum

(ter Laag); Slijk-Ewijk (van de Pol).

[The central dot on the upper side of the fore wings is absent, only a small line on

the transverse nervure remains.]

Dwergen. Apeldoorn, Heemskerk (Zool. Mus.); Amersfoort (Nieuwland);

Bakkum, Heemskerk (Aukema); Aerdenhout (van Wisselingh); Den Haag

(Hardonk); Annendaal (Maassen).

Alsophila aceraria Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 90 : 149; Cat.

VIII : (559). In tegenstelling tot de vorige soort is aceraria nergens uit het lage

land bekend. Ook in het Duindistrict is de verspreiding niet groot. Des te opvallen-

der zijn daarom de Zeeuwse vindplaatsen.

Geen correctie op de normale vliegtijd, die dus blijft: 5.X —17. XII. Wel is
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er weer een voorjaarswaarneming, nog later dan de twee in Cat. VIII vermeldde: op

9 maart 1961 ving Leffef enkele exemplaren te Gronsveld. Hoewel het een uit-

zondering blijft, blijken zulke late verschijningsdata echter meer voor te komen.

In zijn aardige boek „Les Géométrides à femelles aptères" (1948) schrijft Sarlet

(1. c. : 141, 142) dat hij 4 maart 1932 een paartje in copula aantrof en 19 april

1942 een $ (omgeving van Spa).

Vindplaatsen. Dr.: Eext, Schoonlo. Ov.: Volthe, Albergen, Lemselo, Molenven
(Saasveld), Raalte, Abdij Sion, Frieswijk. Gdl.: Wapenveld, Wiessel, Hoog-Soeren, Teuge,

Terwolde, Hoenderlo, De Steeg, Lunteren; Gorssel, Eefde, Almen, Ruurlo, Hoog-Keppel.

Utr.: Zeist. N.H.: Castri cum, Heemskerk, Aerdenhout, Heemstede. Zl.: Haamstede, Burgh,

Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Boxtel, Helenaveen. Lbg.: Arcen, Beifeld, Sevenum,

Griendsveen, Meynweg, Montfort, Bunde, Gronsveld, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit. Het is mogelijk, dat er enige geografische variabiliteit in

ons land voorkomt. Een serie, die van Aartsen bij Heemskerk verzamelde, is

kleiner en lichter dan exemplaren van de Veluwe. Meer duinmateriaal is echter

nodig om uit te maken, of hier inderdaad een duidelijk onderscheidbare populatie

voorkomt.

f. obscur a Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen van deze donkere vorm zijn niet

bekend geworden.

f. obsoleta Lempke, 1949. Exemplaren met nauwelijks zichtbare dwarslijnen

werden nog bekend van: Hoenderlo, Oosterbeek, Arnhem, Hilversum, Heems-

kerk (Zool. Mus.); Heemstede (Leefmans).

f. impuncta nov. De middenstip op de bovenzijde van de voorvleugels is ver-

dwenen, op de middenader staat nog slechts een klein streepje. Hoenderlo, Hil-

versum ($, 4.XI.1936, holotype, Zool. Mus.); Castricum (Aukema).

[The central dot on the upper side of the fore wings is absent, only a small line on the

transverse nervure remains.]

Dwergen. Wiessel, Hoenderlo, Hilversum, Heemskerk (Zool. Mus.).

Note. In his list of French Geometridae Herbulot mentions the species as Alsophila

quadripunctaria Esper (Alexanor 2 : 117, 1961). In 1949 I pointed out, however, that this

nomenclature (probably copied from Prout in "Seitz") is not correct, as Geometra

aceraria Denis & Schiffermüller 1775 is not a homonym of Phalaena aceraria Hufnagel

1767.

Geometrinae

Aplasta Hübner

Aplasta ononaria Fuessly. Tijdschr. Entom. 90 : 150; Cat. VIII : (560). De
vlinder blijft een grote zeldzaamheid in ons land. Behalve het in 1934 gevangen

exemplaar is daarna slechts één enkele vangst bekend geworden.

In het omringende gebied zijn op het continent slechts twee vermeldingen

uit België gepubliceerd. In 1944 werd een ononaria te Aye in het noorden van de

provincie Luxemburg gevangen {Lambillionea 49, plaat I, 1949) en in juni 1961

een tweede te Torgny in het zuiden van dezelfde provincie (op. cit. 61 : 30,
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1961). In het zuiden van Engeland is de vlinder in elk geval tot in I96I bij

Folkestone inheems geweest, hoewel in de regel nog slechts één generatie per jaar

tot ontwikkeling kwam. Cf. South, Moths Br. Isles (new ed.) 2 : 81 (1961).

Terwijl het eerste Nederlandse exemplaar in september gevangen werd, ver-

scheen het tweede half augustus.

Vindplaats. Lbg.: Griendsveen. 16. VIII. 1964 (Leffef).

Pseudoterpna Hübner

Pseudoterpna pruinata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90 : 151; Cat. VIII : (561).

Vooral door inventarisaties van het RI VON zijn nu meer vindplaatsen in het

duingebied bekend geworden: Vlieland, Oven-een, Ouddorp, Burgh, Westen-

schouwen, Oostkapelle. Ook in de nabijheid van dit biotoop werden op enkele

plaatsen exemplaren van de soort aangetroffen, die hoogstwaarschijnlijk als

zwervers te beschouwen zijn: Hellevoetsluis (Leffef), Middelharnis (Vroeg-

indeweij). Nog opvallender zijn de vangsten van exemplaren te Slijk-Ewijk en

Buren (van de Pol) en te Hendrik-Ido- Ambacht in I960 (Bogaard).

Uit bovenstaande opgave blijkt, dat pruinata nu bekend is van één van de wad-

deneilanden.

De vliegtijd kan bij uitzondering tot ver in september duren. Leffef ving

verse exemplaren op 31. VIII. 1959 te Schoonlo, op 31. VIII. I960 te Apeldoorn, op

2.IX.1961 te Uchelen en op l6.IX.196l te Burgh. Op 20.IX.196l werd een

vlinder te Stein gevangen, terwijl Huisman 22. IX. 1964 nog een exemplaar te

Ouddorp ving. Zeer waarschijnlijk komt daarom in gunstige jaren een kleine

partiële tweede generatie voor.

Variabiliteit. In Cat. VIII werden een aantal plaatsen genoemd, waar-

van ik exemplaren gezien had, die geheel overeenstemden met de nominaatvorm.

Daaraan kunnen nu de volgende toegevoegd worden: Bennekom (één enkel

exemplaar, van de Pol), Ouddorp (Huisman), Tilburg (Pater Priems), Kam-
pina (Lucas), Oirschot (Knippenberg), Bergeijk (van Wisselingh), Nuenen

(Neijts), Deurne (Nies), Mill (van der Meulen), Nederweert (van Wis-

selingh), Blerick (Ottenheijm), Peij, Brunssumer heide (Lucas), Heerlen

(van Mastrigt), Epen (van Wisselingh). Op één uitzondering na liggen al

deze plaatsen .-'dus ten zuiden van de grote rivieren. Dit deel van het land \is

duidelijk een overgangsgebied tussen de nominaatvorm en subsp. atropunctaria

Walker. Op vrijwel alle der genoemde vindplaatsen komen namelijk gemengde

populaties voor. Over de numerieke verhouding valt echter weinig te zeggen, daar

de series in de regel te klein zijn. Van Tilburg zag ik zeven exemplaren, die alle

tot de nominaatvorm behoren. Een schitterende serie gekweekt uit rupsen, die

in de omgeving van Deurne verzameld werden, behoort vrijwel geheel tot

de nominaatvorm. Maar alle exemplaren, die tot nog toe te Stein gevangen wer-

den, moeten tot subsp. atropunctaria gerekend worden! (Pater Munsters).

f. gris es eens Reutti, 1898. Grijze exemplaren zijn bij subsp. atropunctaria veel

gewoner dan bij de nominaatvorm, maar ook bij deze laatste zijn ze vermoedelijk

op de meeste vindplaatsen aan te treffen. Ik zag ze van Oirschot (Knippenberg),

Deurne (Nies), Roermond (Lücker).
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f. albolineata Wagner, 1922. Exemplaren met dikke witte golflijn werden nog

gevangen te Nieuw-Milligen (van Wisselingh), Eindhoven (van der Wolf).
f. mixta Lempke, 1949. Exemplaren met groene voorvleugels en grijze achter-

vleugels zijn niet al te zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Schipborg, Loon op Zand,

Nuenen (van Wisselingh); Nijverdal, Holten, Lochern, Eefde, Huizen, Bussum

(Zool. Mus.); Deurne (Nies).

f. fuscomarginata Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen: Ide (Dr.) (Zool.

Mus.); Almelo (Landb. Hschool).

f. virgata nov. Voorvleugels met donker afstekend middenveld. Steijl, $ ,

26.VIII.1952 (holotype, Ottenheijm).

[Fore wings with dark contrasting central area.]

f. tangens Lempke, 1949. Vrij gewoon, bekend van vele vindplaatsen.

f. approximata Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen van de vorm met sterk

versmald middenveld: Rijssen (Houkes); Brunssum (Lucas).

f. reducta Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen van exemplaren zonder de bin-

nenste dwarslijn op de voorvleugels zijn: Frieswijk (Lukkien); Winterswijk

(Landb. Hschool); Amersfoort (Nieuwland); Tilburg (Priems); Nuenen

(Neijts); Deurne (Nies).

f. bilineata Lempke, 1936. Exemplaren zonder de witte golflijn werden nog

aangetroffen te: Vaassen (Camping); Hilversum (Zool. Mus.); Nuenen (Neijts);

Deurne (Nies).

f. unilineata Lempke, 1936. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. agrestaria Duponchel, 1829. Exemplaren, die alleen nog de witte golflijn

bezitten, terwijl de grondkleur van de voorvleugels groen is, zag ik nog van: Sint

Maarten aan Zee (de Boer); Someren (Neijts); Deurne (Nies).

f. extrema Lempke, 1949. Een eenkleurig zwart exemplaar met nog slechts

sporen van de witte golflijn ving Neijts in 1952 te Nuenen op licht.

Teratologisch exemplaar. Linker voorvleugel en beide achter-

vleugels te klein. Swalmen (Pijpers).

Geometra L.

Geometra papilionaria L. Tijdschr. Entom. 90 : 153; Cat. VIII : (563).

Hoewel de vlinder inderdaad vooral een bewoner van bosachtige terreinen is, wat

inhoudt, dat hij in de eerste plaats op zandgronden en in het Krijtdistrict voor-

komt, is hij toch ook van tal van plaatsen in het lage land bekend geworden. In

Cat. VIII worden reeds een aantal vindplaatsen in het Hafdistrict en het westelijk

gedeelte van het Fluviatiel District genoemd. Hieraan kunnen toegevoegd worden:

Sexbierum, Marknesse, Slijk-Ewijk, Buren, Amsterdamse Bos, Woerdense Verlaat,

Noorden, Schelluinen (hier gewoon, Slob), Arkel, Asperen, Neerijnen, Hendrik-

Ido-Ambacht, Hellevoetsluis, Melissant. In het Waddendistrict is papilionaria nu

ook bekend geworden van Schiermonnikoog en Vlieland, zodat van de grote

eilanden alleen nog Ameland ontbreekt.

In het Duindistrict is de vlinder vrij verbreid, ook op de Zuidhollandse en

Zeeuwse eilanden.
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Op de Veluwe vond Leffef de rupsen bij voorkeur op lage berkestruikjes aan

de toppen van de bovenste takken, bij zijn inventarisaties voor het RI VONop

Schouwen vooral op iep en els en in de omgeving van Gronsveld vooral op

hazelaar, maar ook op iep en es. Dit gevarieerde menu verklaart, waarom de

soort zich ook in het lage land kan handhaven.

De vliegtijd kan iets eerder beginnen dan in 1949 werd opgegeven. De vroeg-

ste datum wordt nu 6. VI, in 1959 genoteerd door Lucas. Een heel enkele keer

ontwikkelt een rups zich snel en levert nog hetzelfde jaar in september de vlinder,

die kleiner is dan exemplaren van de normale generatie. Een dergelijk exemplaar

kweekte Leffef één maal (in buitentemperatuur), terwijl hij in 1956 zo een

exemplaar van de partiële tweede generatie op 5 september te Wiessel ving.

Variabiliteit, f. tangens nov. Bovenzijde voorvleugels: de eerste en de

tweede dwarslijn raken elkaar even boven de binnenrand en lopen dan weer uit

elkaar. Bij deze soort ongetwijfeld een rariteit. Volthe, $ , 5. VIII. 1950 (holotype,

Kleinjan).

[Upper side fore wings: the antemedian and the postmedian touch each other a little

above the inner margin and then separate again.]

f. del et a Burrows, 1905. Exemplaren zonder de rij witte vlekken voor de ach-

terrand van de vleugels werden nog bekend van: Wiessel, Hoog-Soeren, Hilver-

sum (Zool. Mus.); Apeldoorn (Leffef); Gorssel (Wilmink); Zeist (Gorter);

Neerijnen (C. de Jong); Nuenen (Neijts).

f. subobsoleta Burrows, 1905. Exemplaren, die alleen nog de postmediane lijn

op de vleugels bezitten, zijn schaarser. Nieuwe vindplaatsen: Paterswolde (Blom);

Utrecht (Berk); Asperen (Slob); Nuenen (Neijts).

f. obsoleta Osthelder, 1929. Exemplaren zonder spoor van witte tekening wer-

den nog bekend van: Rijssen (Houkes); Naardermeer (ter Laag) en Nuenen

(Neijts) en een overgangsexemplaar met nauwelijks enige tekening van Oister-

wijk (Wilmink).

Dwerg. Kootwijkerveen (Lucas).

Teratologisch exemplaar. Linker achtervleugel te klein. Nuenen

(Neijts).

Comibaena Hübner

Comibaena pustulata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90 : 1954; Cat. VIII : (564).

De in 1949 gegeven verbreiding in het land is wel juist, maar dank zij de inten-

sieve lichtvangsten na de Tweede Wereldoorlog blijkt de vlinder op tal van

plaatsen veel gewoner dan vroeger bekend was. De rupsen zitten vooral op de

lagere takken of op struiken (Leffef).

In het Waddendistrict nu van één van de eilanden bekend.

De partiële tweede generatie is nu ook in natura waargenomen. In september

1953, 1955 en 1957 ving Leffef er exemplaren van bij Apeldoorn.

(Waar bij onderstaande vindplaatsen de mate van voorkomen is vermeld, berust

deze opgave steeds op de ervaring van Leffef, opgedaan tijdens zijn privé-

verzameltochten en tijdens zijn inventarisaties voor het RIVON.)
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Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (in 1956 enkele exemplaren bij West- Terschelling)
,

Duurswoude, Beetsterzwaag, Wijnjeterp, Oosterwolde, Nijetrijne (enkele exemplaren), Nije-

mirdum, Oudemirdum (gewoon). Gr.: Onstwedde. Dr.: Schoonlo (zeer gewoon). Ov.:

Denekamp, Volthe, Albergen, Molenven (Saasveld), Nijverdal, Rechteren, Abdij Sion.

Gdl.: Garderen, Uddel, Staverden, Vierhouten, Hulshorst, Nunspeet, Wezep, Epe, Nierssen,

Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Teuge (gewoon), Terwolde (idem), Empe (idem), Voor-

stonden (plaatselijk talrijk), Uchelen, Beekbergen, Laag-Soeren (bepaald talrijk, ideaal bio-

toop!), Dieren, Imbosch (gewoon), Hoenderlo, Hoog-Buurlo, Kootwijk, Wolfheze; Gorssel,

Eefde, Ruurlo, Borculo, Doetinchem (De Kruisberg), Hoog-Keppel (gewoon); Berg en

Dal, Slijk-Ewijk. Utr.: Doorn, Zeist. N.H.: 's-Graveland, Schoorl (enkele), Heemskerk.

Z.H.: Leiden (Lucas), Schelluinen (één exemplaar in I960, Slob), Hendrik-Ido-Ambacht

(een exemplaar in 1963, Bogaard), Hellevoetsluis (enkele). Zl.: Burgh, Haamstede,

Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Vught, Kampina, Boxtel, Best, Eindhoven, Wernhout,

Heeze, Helenaveen, Mill. Lbg.: Geijsteren, Wellerlooi, De Hamert, Lomm, Tegelen, Steijl,

Griendsveen, Sevenum, Roggel, Linne, Montfort, Merum, Stein, Eijs, Bunde, Gronsveld

(talrijk), Eperheide, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit, f. rosea Cockayne, 1952, Ent. Ree. 64: 66. Grondkleur

van de vleugels en het lichaam niet groen, maar rose. Volthe (van der Meulen)
;

Abdij Sion (Flint); Bennekom (van de Pol); Geulem (Hardonk, in Zool.

Mus.).

f. tangens Lempke, 1949. De vorm, waarbij de twee dwarslijnen van de voor-

vleugels elkaar even boven de binnenrand raken, komt vrijwel overal onder de

soort voor.

Dwergen. Abdij Sion (Flint); Hatert, Epen (van Wisselingh).

Hemithea Duponchel

Hemithea aestivaria Hübner. Tijdschr. Entom. 90 : 154; Cat. VIII : (564).

In het Hafdistrict en het westelijke deel van het Fluviatiel District blijkt de

vlinder flink verbreid te zijn. Naast de in 1949 genoemde vindplaatsen kunnen

nog vermeld worden: Sexbierum, Leeuwarden, Slijk-Ewijk, Botshol, Hoorn, Half-

weg, Nek, Noorden, Vlaardingen, Asperen, Hendrik-Ido-Ambacht, Melissant.

Behalve van Ameland is het dier nu van alle grote waddeneilanden bekend. Op
Terschelling is aestivaria bepaald gewoon (Leffef). In het Duindistrict komt de

vlinder vrijwel overal voor, ook op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden.

De rups is zeer polyfaag. Leffef stuurt me een lijst van een 30-tal voedsel-

planten, waarop hij hem heeft aangetroffen, maar de voorkeur hebben iep, berk,

eik en hazelaar.

In 1949 werd 22 april als exceptionele datum voor de vlinder genoemd, maar

in 1952 ving Leffef een $ op 9 april bij Apeldoorn! De normale eerste datum

is nu 4.VI (in 1947 te Stein, collectie Missiehuis), terwijl het slot van de vlieg-

tijd iets later valt: 17.VIII (in 1936 te Albergen, Knoop) en 18.VIII (in I960,

Leffef). Soms worden in september enkele exemplaren van een zeer partiële

tweede generatie waargenomen: in 1954 een klein exemplaar op 6. IX (van

Wisselingh), in 1962 op l.IX (Lucas) en in 1963 op 23. IX enkele verse

exemplaren te Sevenum (Leffef).

Variabiliteit, f. approximata nov. Bovenzijde voorvleugels: de twee

dwarslijnen staan dicht bij elkaar. Gorsselse heide, $ , 8.VII.1953 (holotype, S. R.

Dijkstra).

[Upper side fore wings: the two transverse lines are close together.]
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Dwergen. Odoorn (Peerdeman); Bennekom (van de Pol); Soest (Zool.

Mus.); Bussum (ter Laag); Zaandam (Bank); Heemskerk (Huisenga); Aer-

denhout, Heemstede (van Wisselingh); Haaren-N.B. (Knippenberg); Eind-

hoven (Haanstra). Komen dus blijkbaar nogal voor.

Chlorissa Stephens

Chlorissa viridata L. Tijdschr. Entom. 90 : 154; Cat. VIII : (564). In het

westen van het land is een enkele vindplaats in het Hafdistrict bekend geworden,

terwijl de vlinder ook op een paar plaatsen in het Duindistrict is aangetroffen,

maar overigens blijft zijn verspreiding toch in hoofdzaak beperkt tot het oosten

en zuiden van het land. In de regel is het dier vrij schaars, ook met de moderne

vangmethoden. Uitzonderingen hierop zijn alleen een plek bij Assel en het

Mirdumer Klif, waar Leffef de vlinder „ongewoon veel" aantrof.

Geen correctie op de vliegtijd.

Vindplaatsen. Fr.: Olterterp, Bakkeveen, Oldeberkoop, Oosterwolde, Fochtelo, Appel-

scha, Mirdumer Klif. Gr.: Sellingen. Dr.: Steenbergen, Norg, Bunnerveen, Schipborg, Gaste-

ren, Gieten, Schoonlo, Hooghalen, Eursinge, Ruinen. Ov.: Lemselo, Albergen, Wierden,

Markelo, Haarle, Eerde, Borkelt, Colmschate. Gdl.: Garderen, Uddel, Gortel, Nierssen,

Tongeren, Wiessei, Assel, Teuge, Twello, Empe, Uchelen, Dieren, Hoenderlo, Hoge Veluwe,

Kootwijk, Kootw ijkerveen; Gorssel, de Voorst, Ratum. Hoog-Keppel, Berg en Dal. N.H.:

Bussum, Katham, Schoorl, Overveen. Z.H.: Hellevoetsluis. Zl.: Burgh, Haamstede, Westen-

schouwen, Oostkapelle. N.B.: Kampina, Netersel, Eindhoven, Nuenen, Geldrop, Leende,

Heeze, Helmond, Lierop, Helenaveen. Lbg.: Griendsveen, Sevenum, Broekhuizen, De Ha-

mert, Arcen, Lomm, Maasniel, Maalbroek, Posterholt (Munniksbos), Annendaal, Wijlre,

Bunde, Gronsveld, Cadier en Keer, Vijlen.

Variabiliteit, f. subobsoleta Lempke, 1949. Exemplaren zonder de bin-

nenste dwarslijn op de voorvleugels werden nog bekend van: Donderen, Pias-

molen (van Wisselingh); Hooghalen (van der Meulen); Oisterwijk (Zool.

Mus.); Maalbroek (Mus. Rotterdam).

(De beide exemplaren in de collectie-VAN Wisselingh zijn tegelijkertijd

dwergen).

[f. approximata Lempke, 1949. Deze vorm wordt ingetrokken. Het exemplaar

was onjuist gedetermineerd.]

Thalera Hübner

Thalera fimbrialis Scopoli. Tijdschr. Entom. 90 : 155; Cat. VIII : (565). De

vlinder is nu van een van de waddeneilanden bekend. Hij komt ook in het Duin-

district voor, zowel op het vasteland als op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden.

Over het algemeen is hij niet al te gewoon. De rups leeft niet alleen op struikhei,

maar ook op dophei en tormentil en eet in gevangenschap zelfs waterwilg en

bosbes (Leffef).

In 1950 werd fimbrialis voor het eerst op één enkele plaats in het zuiden van

Engeland gevonden (in Kent) en voor zover bekend is, heeft de soort zich er

kunnen handhaven, in elk geval tot I960 (zie R. M. Mere, Trans. South London

ent. nat. Hist. Soc. I960 : 68, 1961).
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De hoofdvliegtijd van de enige generatie is juli. De vlucht kan enkele dagen

langer duren dan in Cat. VIII wordt vermeld. De uiterste data zijn nu: 5. VI —
15.VIII.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (in 1956 op de Landerumer heide, Leffef),

Wijnjeterp, Oudehorne. Gr.: Groningen. Dr.: Roden (zeer gewoon, Leffef), Donderen,

Norg, Zeegse, Anlo, Schoonlo, Odoorn, Schoonoord, Hooghalen, Wijster, Lheebroek, Dwin-

gelo, Ruinen, Vledder. Ov.: Bergvennen, Volthe, Vasse, Albergen, Vriezen veen, Hengelo,

Lonneker, Eisen, Ommen, Vilsteren, Rechteren, Lemelerberg, Boetelerveld, Okkenbroek,

Bathmen, Colmschate. Gdl.: Putten, Ermelo, Garderen, Leuvenum, Uddel, Vierhouten,

Wezep, Heerde, Epe, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Hoog-Buurlo, Apeldoorn, Uchelen,

Twello, Empe, Tonden, Beekbergen, Laag-Soeren, Imbosch, Spankeren, Dieren, Terlet, Oud-

Reemst, Hoenderlo, Kootwijk, Velp, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Renkum, Bennekom,

Ede; Gorssel, Warken, Laren, Lochern, Barchem, Hummelo; Beek-Nijmegen, Hatert, Slijk-

Ewijk. Utr.: Amerongen, Leersum, Maarn, Utrecht, Soesterberg, Amersfoort, Soest, Baarn,

Hollandse Rading, Loosdrecht. N.H.: Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen, Bussum, Naar-

den, Weesp, Amsterdam (Polak, Lev. Natuur 16 : 452), Schoorl, Bergen (gewoon,

Aukema). Z.H.: Staelduin, Melissant ( $ in 1954, Huisman). Zl.: Burgh, Westenschouwen.

N.B.: Woensdrecht, Huijbergen, Breda, Ginneken, Galder, Oisterwijk, Kampina, Oirschot,

Best, Eindhoven, Nuenen, Someren, Leende, Asten, Deurne, Helenaveen, Sint Anthonis.

Lbg.: Mook, Afferden, De Hamert, Seven urn, Griendsveen, Venlo, Roggel, Beegden, Swal-

men, Maalbroek, Meynweg, Stein, Brunssum, Welterberg, Eijs, Gronsveld, Epen, Vijlen.

Variabiliteit, f. tangens Lempke, 1949. Hooghalen (van der Meulen)
;

Deurne (Nies).

f. approximata Lempke, 1949. Exemplaren met dicht bij elkaar staande dwars-

lijnen op de voorvleugels werden nog bekend van: Wijster (Leids Mus.); Ermelo,

Epe (Zool. Mus.); Laag-Soeren, Assel (van Wisselingh); Leersum (Landb.

Hschool); Hilversum (Caron); Deurne (Nies).

f. subobsoleta nov. Op de bovenzijde van de voorvleugels ontbreekt de binnen-

ste dwarslijn. Oisterwijk, ?, 22.VII.1898 (holotype, Leids Mus.).

[The inner transverse line on the upper side of the fore wings is absent.]

f. obsoleta nov. De dwarslijnen op de bovenzijde van de vleugels ontbreken

geheel. Ruinen, $, 18.VII.196l (Vestergaard); Breda, 9, 1868 (holotype,

Leids Mus.). Een exemplaar met zeer onduidelijke dwarslijnen van Stein, 1947

(Missiehuis aldaar).

[The transverse lines on the upper side of the wings are completely absent.]

Dwerg. Stein (Missiehuis aldaar).

Hemistola Warren

Hemistola chrysoprasaria Esper. Tijdschr, Entom. 90 : 155; Cat. VIII : (565).

Het Nederlandse areaal is beperkt tot het oostelijke deel van het Fluviatiel District

en het midden en (vooral) het zuiden van Limburg. De vlinder komt echter

nergens gewoon voor.

Wat de verbreiding in het omringende gebied betreft, de soort is nu ook in

Denemarken gevonden. Het eerst werd hij op Falster aangetroffen (in 1953, cf.
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Moller, N. U., Flora og Fauna 59 : 65, 1953), daarna ook op Bornholm (cf.

Hoffmeyer, Sk., De Danske Maalerne, 2de druk : 20, 1966).

Geen correctie op de vliegtijd.

Vindplaatsen. Gdl.: Terwolde, Eefde, de Voorst. N.B.: Boxmeer. Lbg.: Roggel,

Montfort, Stein, Amstenrade, Voerendaal, Huls, Simpelveld, Eijs, Wijlre, Gulpen, Gerendal,

Cadier en Keer, Heer, Bunde, Cannerbos, Sint Pietersberg, Gronsveld, Rijckholt, Mesch, Sint

Geertruid, Ekkenraad, Mechelen, Vijlen.

Variabiliteit. Gering. „Varieert iets in afstand en duidelijkheid van de

dwarslijnen", schrijft van Wisselingh me over zijn serie van 35 exemplaren.

f. subobsoleta nov. Op voor- en achtervleugels ontbreekt de binnenste dwars-

lijn. Cadier, prachtig vers $ , 22.VII.1965 (holotype, van Aartsen).

[The antemedian line on fore and hind wings is absent.]

Teratologisch exemplaar. Linker voorvleugel te klein. Rijckholt

(van de Pol).

Jodis Hübner

Jodis lactearia L. Tijdschr. Entotn. 90 : 156; Cat. VIII : (566). In het Wad-
dendistrict is de vlinder nu bekend van Terschelling, waar Leffef hem tijdens

de inventarisaties van het RIVON in 1956 aantrof. In het Duindistrict blijkt hij

goed verbreid te zijn. Aan de reeds in 1949 genoemde vindplaatsen kunnen nog

de volgende toegevoegd worden: Zijpe, Schoorl, Heilo, Overveen, Wassenaar,

Meijendel, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oost-

kapelle. Op de zandgronden in het binnenland is lactearia wijd verbreid en

over het algemeen gewoon. Daarbuiten is het dier slechts sporadisch waarge-

nomen: Amsterdam, Amsterdamse Bos (Peerdeman, Witmond), Hendrik-Ido-

Ambacht (één exemplaar in oktober 1962, Bogaard).

Er komt zeker een (partiële) tweede generatie voor. In 196I kweekte Lukkien

de soort uit het ei op. Een deel kwam vanaf 31 augustus reeds uit de pop. De
vroegste datum van de eerste generatie is nu 26 april. In I96I ving van Aartsen

op die datum een exemplaar te Vijlen. De vroegste datum van de tweede genera-

tie blijft 5 augustus (weer in 1957 te Vierhouten, Lucas). Er zijn nu vrij veel

waarnemingen uit de rest van augustus en van september. De laatste datum is

l.X.(1962), toen Bogaard het tot nog toe enige exemplaar ving, dat van zijn

woonplaats bekend is.

Jodis putata L. Tijdschr. Entom. 90 : 156; Cat. VIII : (566). Ook deze soort

trof Leffef in 1956 op Terschelling aan, wat tot nog toe de enige vermelding

van de waddeneilanden gebleven is. In bosbesgebieden kan de vlinder zeer ge-

woon zijn. Of Vaccinium echter de enige voedselplant van de rups is, valt te

betwijfelen. Het lijkt me namelijk wat gezocht alle vangsten buiten het genoemde

biotoop als zwervers te beschouwen.

De eerste generatie kan enige dagen eerder beginnen te vliegen dan in 1949

werd opgegeven. De uiterste data ervan worden nu: 2.V- 10. VII. Ook bij deze

soort kan een partiële tweede generatie voorkomen. Brangkr kweekte een serie
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uit eieren van een $ van de eerste generatie van Bennekom. Het grootste deel

van de kweek kwam van 20. VII —6. VIII uit als tweede generatie. In 1961 vond

Lukkien eind augustus een pop bij Ruurlo, die een week later uitkwam. Op de-

zelfde dag dat de pop gevonden werd, werd ook een vlinder gevangen. In 1959

ving Lucas een exemplaar van de tweede generatie op 29.VII.

Vindplaatsen. Fr.: West-Terschelling (in 1956, Leffef), Oudemirdum. Dr.: Roden,

Zuidlaren, Schoonlo (hier talrijk, Leffef). Ov.: Volthe, Molenven (Saasveld), Tusveld,

Nijverdal, Eerde, Wezepe, Diepenveen. Gdl.: Elspeet, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Teuge,

Uchelen, Beekbergen, Imbosch, Laag-Soeren, Empe, Ellecom, De Steeg, Velp, Terlet, Woeste

Hoeve, Hoenderlo; Eefde, Warnsveld, Ruurlo, Berg en Dal. Utr.: Amerongen, Doorn,

Austerlitz, De Treek, Loosdrecht. N.H.: SchoorI, Overveen. Z.H.: Wassenaar, Oostvoorne.

Zl.: Burgh, Westenschouwen, Clinge. N.B.: Drunen, Kampina, Middelbeers, Sint Anthonis.

Lbg.: Mook, Griendsveen, Sevenum, Tegelen, Montfort, Gronsveld, Vijlen, Vaals.

Cyclophora Hübner

Cyclophora pendularia Clerck. Tijdschr. Entom. 90 : 183; Cat. VIII : (593).

Slechts een klein aantal nieuwe vindplaatsen, die bijna alle binnen het in 1949

opgegeven areaal liggen. De vlinder is zonder twijfel lokaal en bovendien op de

meeste plaatsen niet gewoon. Alleen in de Peel trof Leffef hem bij de RIVON-
inventarisaties in groter aantal aan.

De uiterste data van de eerste generatie worden nu: 5.V —18.VI. De tweede

generatie is nog iets later in augustus waargenomen. De uiterste datum ervan

wordt nu: 20. VIII.

Vindplaatsen. Ov.: Volthe, Holten, Colmschate, Deventer. Gdl.: Laag-Soeren, Ben-

nekom; Gorssel, Neede, Aalten. N.H.: Naardermeer (1966, Wolschrijn). N.B.: Drunen,

Sint Michielsgestel, Kampina, Boxtel, Best, Nederwetten, Nuenen, Maarheeze, Mill. Lbg.:

Griendsveen, Sevenum, Roggel, Arcen, Velden, Swalmen, Maasniel, Annendaal, Stein, Grons-

veld.

f. namiircensïs Lambillion, 1905. De vorm met zwartgrijze grondkleur, maar

waarbij het middenveld van de voorvleugels duidelijk rood getint is, blijkt bij

ons een zeldzaamheid te zijn. De enige goede exemplaren, die ik ervan gezien

heb, zijn twee van Volthe en Borne (van der Meulen).

f. nigrescens nov. Grondkleur van voor- en achtervleugels zwartgrijs, het mid-

denveld van de voorvleugels niet rood getint. Plaat 11 fig. 3. Overal onder de

soort. De typische vorm met grijze grondkleur, zoals die in beide edities van

„South" is afgebeeld en ook op plaat 12 fig. 11, is op het ogenblik bij ons

duidelijk in de minderheid.

Holotype: $ , Best, 20.VIII.1962, in collectie Zool. Mus.

[Ground colour of fore and hind wings black-grey, the central area of the fore wings

not reddish. In the Netherlands this melanic form outnumbers the typical form with grey

ground colour. But the melanic with red central area of the fore wings (f. namurcensis) is a

rarity.]

Cyclophora annulata Schulze. Tijdschr. Entom. 90 : 182; Cat. VIII : (592).

Het Nederlandse areaal is nu vrij zeker niet meer zo groot als dat vroeger

geweest is. Het schijnt thans beperkt te zijn tot het midden van Limburg (maar
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ook hier slechts één enkele vangst) en het Krijtdistrict. Buiten deze gebieden is de

vlinder al meer dan 30 jaar niet meer waargenomen. In het Krijtdistrict daaren-

tegen komt hij nog geregeld voor en kan daar plaatselijk soms niet zeldzaam zijn.

Geen correctie op de vliegtijd van de eerste generatie. De tweede kan tot in

september vliegen. De uiterste data ervan worden nu: 17. VII —8. IX.

Vindplaatsen. Lbg.: Montfort, 20.VIII.1959 (Maassen); Stein, 30.VIII.1960,

27.V.1964 (Missiehuis); Heerlen, 1956 (Claassens); Brunssum, I960 (idem); Sint Pieter,

28.V.1954 (van der Meulen); Sint Pietersberg, 24.VIII.1950 (Leids Mus.); Gronsveld,

I960 (diverse exemplaren, Leffef), 8. IX. 1963 (van Wisselingh); Rijckholt, 21.V.1950

(Leids Mus.), 11.VIII.1959 (Camping); Epen, 29.VII.1948 (Zool. Mus.), 28.VIII.1943,

30.VII.1948, 14.VIII.1959 (van Wisselingh).

Variabiliteit, f. fasciata Lempke, 1949. Een exemplaar met donkere

middenband van Gronsveld (Zool. Mus.).

Cyclophora albipunctata Hufnagel. Tijd sehr. Entom. 90 : 180; Cat. VIII :

(590). Het voornaamste biotoop wordt gevormd door bosachtig terrein, vandaar

dat de vlinder vooral verbreid is op de zandgronden (ook in de duinen, van

Schoorl tot Oostkapelle) en in het Krijtdistrict. Op de waddeneilanden is de soort

nu ook aangetroffen op Terschelling (RIVON-inventarisatie door Leffef in

1956). Ook buiten de genoemde terreinen zijn echter enkele vindplaatsen bekend

geworden, al betreft het in de regel op zich zelf staande vangsten, zodat we dan

waarschijnlijk wel met zwervers te doen hebben: Voorst, Steenderen (Leffef);

Aerdt (Peerdeman); Hoorn (Houtman); Weesp (Zool. Mus.); Rotterdam

(Kralingerhout, van der Aa); Schelluinen (Slob); Spijk bij Arkel (Zwakhals).

Geen correctie op de vliegtijd van de eerste generatie. De uiterste data van de

tweede worden nu: 8. VII (in 1945 een mooi exemplaar te Volthe, Knoop) tot

31. VIII. In gunstige jaren kunnen enkele exemplaren van een (partiële) derde

generatie voorkomen: in de eerste helft van september 1963 te Griendsveen en

Sevenum (Leffef), 21.IX.1948 een gaaf $ te Zeist (Gorter), 1.X.1953 een

exemplaar te Bennekom (van de Pol).

Variabiliteit, f. depulsa Bastelberger, 1907. Enkele nieuwe vindplaatsen

van exemplaren, waarbij het oog op de achtervleugels sterk gereduceerd is: Hil-

versum, Bussum (Zool. Mus.); Middelbeers (Neijts).

f. magnocellata Lempke, 1949. De vorm met opvallend vergrote ogen is zeker

een zeldzaamheid. Nieuwe vindplaats: Bennekom (van de Pol). Het holotype

is afgebeeld op plaat 11 fig. 7.

f. obsoletaria Lambillion, 1905. Gewoon, practisch overal onder de soort aan te

treffen.

f. linearla Lambillion, 1905. Exemplaren met opvallend duidelijke midden-

schaduw op voor- en achtervleugels zijn veel minder talrijk, maar nu toch ook

van zoveel vindplaatsen bekend, dat een opsomming achterwege kan blijven.

f. mediojasciata Lempke, 1949. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. striata Lempke, 1949- De vorm, waarbij de stippen, die de twee dwarslijnen

samenstellen, streepvormig verlengd zijn (en waarvan bij vergissing in Cat. VIII

geen vindplaatsen werden vermeld), is niet bepaald zeldzaam, zoals uit het
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volgende lijstje blijkt: Beetsterzwaag, De Steeg (van Wisselingh) ; Putten, Wies-

sel, Arnhem, Hilversum, Weesp (Zool. Mus.); Bennekom (van de Pol); De
Treek (Nieuwland); Zeist (Brouwer); Gronsveld (Rijk).

f. hatertica Schultz, 1931. Geen nieuwe waarnemingen.

f. j oliata Lempke, 1949. De vorm met donkere vlekken voor de achterrand van

voor- en achtervleugels is in beide generaties vrij gewoon.

f. plumbomarginata nov. Op voor- en achtervleugels het achterrandsveld (tus-

sen buitenste dwarslijn en franje) eenkleurig donker grijs. Leuvenum, Uchelen,

Soest, Burgh (Zool. Mus.); Bennekom (van de Pol); Zeist (Gorter); Aarle-

Rixtel, Sint Anthonis (Peerdeman); Tegelen (Ottenheijm); Vlodrop (Maas-

sen).

Holotype: $ van Soest, 23.IV.1943, in de collectie van het Zool. Mus.

[The marginai area (between postdiscal line and fringe) on fore and hind wings of

a uniform dark grey.]

f. inpictaria Meves, 1914, Ent. Tidskr. 35 : 124. Op de oogjes na ontbreekt

alle tekening op de vleugels. Zeist (Gorter).

f. albescens Lempke, 1949. Exemplaren met witachtige grondkleur zijn niet al

te zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Kippenburg, Hilversum (Zool. Mus.); Ben-

nekom (van de Pol); Bergeijk (van Wisselingh); Nuenen (Neijts); Some-

ren, Sint Anthonis (Peerdeman).

f. brunnearia Lambillion, 1905. Exemplaren met roodachtig of bruinachtig be-

stoven vleugels zijn zeldzaam. Nieuwe vindplaats: Soest (Zool. Mus.).

f. grtseata Lempke, 1949. Exemplaren met donkergrijze vleugels, waartegen de

postmediane band scherp licht afsteekt, komen op practisch alle vindplaatsen in

klein aantal onder de soort voor.

f. nigrosparsata nov. Voor- en achtervleugels fijn zwart bestoven, ogen zwart

geringd, de rijen punten staan op doorlopende zwarte dwarslijnen, waarvan vooral

de postdiscale opvallend duidelijk is. Plaat 11 fig. 8. Doorn, $, 5.VI.1961

(holotype, van der Wolf).

[Fore and hind wings finely powdered with black, eye spots encircled with black, the

rows of points stand on continuous black transverse lines, the postdiscal of which is

very distinct.]

f. nigrescens nov. Voor- en achtervleugels eenkleurig zwartgrijs, zonder lichte

dwarslijnen, oogvlekken en de twee rijen punten aanwezig. Swalmen, Ç , 23. VII.

1954 (holotype, Mus. Rotterdam).

[Fore and hind wings of a uniform black-grey, without pale bands, the eye spots and

the two rows of points are present.]

f. subroseata Woodforde, 1902. De donkergrijze vorm, waarbij het midden-

veld van de voorvleugels roodachtig gekleurd is, is minder gewoon dan griseata,

maar hij is ook op zoveel plaatsen aangetroffen, dat een opsomming ervan achter-

wege kan blijven.

f. decorarla Newman, 1861. Deze extreme vorm is veel zeldzamer. Geen

nieuwe vindplaats.

Dwerg. Epe (Mus. Rotterdam).
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Cyclophora puppillaria Hübner. Tijdschr. Entom. 90 : 183; Cat. VIII : (593).

Na de vangst van het eerste exemplaar in 1871 heeft het wel heel lang geduurd,

voor de vlinder weer in ons land werd waargenomen! Pas in 1961 kwam de

tweede vangst. Ook in de vier daarop volgende jaren was de soort hier present,

maar in 1965 is hij tot nog toe niet meer waargenomen. In totaal kennen we
nu 14 Nederlandse exemplaren. Meer dan de helft hiervan kwam voor rekening

van door het RIVON uitgevoerde inventarisaties, waarvan Leffef de gegevens

verzorgde.

Ook in de omringende gebieden werd in dezelfde periode als bij ons (of zelfs

nog vroeger) een toename in het aantal waarnemingen geconstateerd. In Dene-

marken werd na 1934 nog geen exemplaar gevangen. In de voormalige Rijn-

provincie bekend van Rheidt (1953, Künnert, Ent. Z. Frankfurt 61 : 154, 1957).

In België werd 10. VII. 1962 een exemplaar te Strivay bij Luik gevangen (cf.

Lambillìonea 62 : 18, 1962 en 65 : 33, 1966, waar hetzelfde exemplaar nog eens

vermeld wordt!). In Engeland werd puppillaria na de vangst van 1946 herhaalde-

lijk in de zuidelijke graafschappen waargenomen in 1947 en in de periode van

1955 tot en met 1964. Op de Scilly eilanden was de vlinder in 1956 en 1957

zelfs inheems (zie R. M. Mere, Trans. Proc. South London ent. nat. Hist. Soc.

I960 : 68, 1961).

In ons land werd de vlinder drie maal in juni gevangen. Alle andere vangsten

stammen uit augustus, september en vooral oktober, kenmerkend voor een immi-

grant uit het warme zuiden.

Vindplaatsen. N.H.: Overveen, 9.VI.1964, gaaf $ (Leffef). Z.H.: Hendrik-Ido-

Ambacht, 5.X.1962 (Bogaard); Melissant, $, 3.X.1962 (Huisman). Zl.: Burgh, 26.VI.

1962, 18.VIII.1963, 24.IX.1964 (Leffef); Westenschouwen, 9, 26.IX.196l, juni 1962

(idem); Oostkapelle, 10.VI.1964 (idem). Lbg.: Stein, 9, 1.X.1962, 26.VII.1965 (Missie-

huis aldaar); Vijlen, $, 12.X.1961, VIII.1962 (Leffef).

Variabiliteit. Hübner's afbeelding (Samml. Eur. Schmetterl., Geom.,

fig. 69, [1796 —1799]) geeft een exemplaar, dat op alle vleugels een duidelijk

oogje heeft, maar overigens ontbreekt elke tekening. Het afgebeelde exemplaar

van Overveen (plaat 11 fig. 9) kan hiertoe gerekend worden. De grondkleur

varieert in de intensiteit van de rose of roodachtige tint. De meeste in ons land ge-

vangen exemplaren, die ik gezien heb, behoren tot deze typische vorm.

f. gyrata Hübner, [1809 —1813], op. cit., fig. 434. Voor- en achtervleugels

met duidelijke tekening, voorvleugels met opvallende donkere middenschaduw.

Het exemplaar van Burgh, afgebeeld op plaat 11 fig. 10, is een zwakke over-

gang tot deze vorm.

f. simplex Thierry-Mieg, 1916, Misceli. Entom. 23 : 51. Voor- en achter-

vleugels ongetekend. Zie plaat 11 fig. 11. Vijlen (Zool. Mus.).

Cyclophora ruficiliaria Herrich-Schäffer. Tijdschr. Entom. 90 : 184; Cat. VIII :

(594). Sinds 1949 is slechts één nieuwe vindplaats bekend geworden, die boven-

dien in het toen bekende areaal ligt. De twee aldaar gevangen exemplaren zijn

tevens de enige gebleven, die na 1928 in ons land aangetroffen werden. De vlin-

der hoort dan ook ongetwijfeld tot de zeldzaamheden van onze fauna.
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In het omringende gebied is rujiciliaria uit België bekend geworden. Zie Lam-

billionea 49 : 33 (1949), waar een aantal vindplaatsen uit de oostelijke helft van

het land opgesomd worden (provincies Namen en Luik).

Wat de vliegtijd betreft, als laatste datum van de tweede generatie is nu 24. VIII

bekend geworden; overigens geen correcties.

Vindplaats. Gdl.: Wiessel, 31.V.1956, vers 9 op licht, 24.VIII.1957 (Soutendijk

leg., in collectie-LuCAs) .

Cyclophora quercimontaria Bastelberger. Tijdschr. Entom. 90 : 185; Cat.

VIII : (595). Van deze soort zijn wat meer nieuwe vindplaatsen bekend gewor-

den, hoewel hij toch ook verre van gewoon is. Te Bennekom, waar Ceton de

vlinder vrij gewoon vond, kon van de Pol hem later op dezelfde plaatsen niet

meer terug vinden. Het wekt de indruk, dat zowel deze als de vorige soort achter-

uit gegaan is, mogelijk door de sterke vermindering van het eikehakhout (cf.

Nycteola revayana, Suppl. XIII : (899) !).

In het omringende gebied blijkt de soort vrij verbreid te zijn in België. In

Lambillionea 49 : 23 (1949) wordt een serie vindplaatsen vermeld uit de provin-

cies Luxemburg, Namen, Luik, Limburg en misschien Brabant (als de vindplaats

Heverlee juist is). De kans op nieuwe vindplaatsen in het zuiden van ons land

is dan ook niet uitgesloten.

Geen correctie op de vliegtijden van de twee generaties.

Vindplaatsen. Gdl.: Putten, 17.VIII.1960 (Zwakhals); Wiessel, 18 en 21. VIII.

1955 (Leffef leg., Zool. Mus.); Wageningen (Dunlop); Eefde, 15 VIII. 1950 (Zool.

Mus.); Overasselt, 18.VIII.1965 (van der Wolf, afgebeeld plaat 11 fig. 13); Heteren,

7.VIII.1960 (vermoedelijk een zwerver van de Veluwe, Huisman). N.B.: Nuenen, 4.VIII.

1948 (Neijts).

Variabiliteit, f. ni grospar saria Heydemann, 1938. Het $ van Nuenen

behoort tot deze grof donker besprenkelde vorm.

f. privataria Heydemann, 1938. Het $ van Eefde mist de middenschaduw.

Cyclophora porata L. Tijdschr. Entom. 90 : 188; Cat. VIII : (598). Uit de

hoeveelheid materiaal in het Zool. Mus. blijkt duidelijk, dat porata gemiddeld

veel minder gewoon is dan punctaria. Toch geldt dit niet voor alle vindplaatsen.

Leffef, die vooral door zijn inventarisaties voor het RI VON over een grote

ervaring beschikt, schrijft mij het volgende: „Opvallend is, dat evenals bij Cabera

pusaria en C. exanthemata, porata en punctaria afwisselend plaatselijk in talrijk-

heid verschillen. Zo bij voorbeeld te Schoonlo, in de Peel, te Overveen en te

Oostkapelle, waar porata overheerst. Bij Apeldoorn en trouwens overal op de

Veluwe is punctaria de gewoonste. Zou dit iets te maken hebben met vochtiger

of droger milieu of met verschillen in temperatuur?"

Uit het Waddendistrict zijn geen nieuwe gegevens bekend geworden. In het

Duindistrict is de vlinder verbreid en bekend van Schoorl tot Cadzand. In het

Haf district en het westelijk deel van het Fluviatiel District is een aantal nieuwe

vondsten gemeld, meest in een enkel exemplaar, zodat we in de regel wel met

zwervers te doen hebben: Nijetrijne, IX.1963 (Leffef), Slijk-Ewijk, Buren (van
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de Pol), Naardermeer (ter Laag, Wolschrijn, hier mogelijk wel inheems),

Weesp, 1955 (van Tuijl), Hoorn, 1955 (Houtman), Schelluinen, in 1956 en

1963 telkens één exemplaar (Slob), Hendrik-Ido- Ambacht, 1961 en 1963 (Bo-

gaard), Melissant, $ in 1954 (Huisman). Vermeldenswaard is ook Ginge in

het Vlaams District (Peerdeman).

De data van de eerste generatie worden nu: 19. IV —26. VI. Van Wisselingh

bezit een exemplaar van 17.IX.1920, waarvan moeilijk uit te maken is, of het

een laat tweede generatie dier is of dat het tot de exceptionele derde generatie be-

hoort.

Variabiliteit, f. depulsa Lempke, 1949. Exemplaren met sterk geredu-

ceerde oogjes werden nog bekend van: Beetsterzwaag, Aerdenhout (van Wisse-

lingh); Twello, Arnhem, Hollandse Rading (Zool. Mus.); Amersfoort (Nieuw-

land).

f. uniformata Lempke, 1949. Exemplaren, waarbij alleen de oogjes aanwezig

zijn, werden aangetroffen te Wiessel, Twello (Zool. Mus.); Nuenen (Neijts).

f. linearla Lambillion, 1905. Exemplaren met opvallend duidelijke midden-

schaduw zijn niet zeldzaam, zowel in de eerste als in de tweede generatie.

f. rubearia Lambillion, 1905. Nieuwe vindplaatsen: Aalten (Gorter); Bilt-

hoven (Brouwer); Bussum (Zool. Mus.); Deurne (Nies); Epen (van Wisse-

lingh).

f. nigrosparsaria Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen: Aalten (van Galen);

Nijmegen (van Wisselingh); Eext, Otterlo, Zeist (Zool. Mus.); Heemskerk

( Westerneng) ; Noordwijk (Mevr. Martin); Hoogerheide (Korringa); St.

Anthonis (Peerdeman); Swalmen (Lücker).

f. punctularia Lambillion, 1905. Vooral verbreid onder de exemplaren van de

tweede generatie, maar ook wel in de eerste voorkomend.

f. plumbomarginata Cockayne, 1950, Entomologist 83 : 49, plaat I fig. 19. Op
de bovenzijde van voor- en achtervleugels een volledige donkere band tussen de

rij punten voor de achterrand en de franje. Nuenen, een fraai exemplaar van de

eerste generatie! (Neijts).

f. flava Bretschneider, 1951, Z. Wiener ent. Ges. 36 : 22. Grondkleur van

de vleugels lichtgeel. Odoorn, Clinge, Sint Anthonis (Peerdeman) ; Wageningen,

Schoorl (Zool. Mus.).

f. visperaria Fuchs, 1884. Kleine zwakker getekende exemplaren van de tweede

generatie werden niet op nieuwe vindplaatsen aangetroffen. Het is bij ons in

geen geval de overheersende vorm in deze generatie.

Cyclophora punctaria L. Tijdschr. Entom. 90 : 189; Cat. VIII : (599). Vooral

op drogere gronden een algemeen voorkomende soort en op dergelijke met loof-

hout begroeide terreinen in het gehele land voorkomend. In het Waddendistrict

nu ook aangetroffen op Texel (Fischer). Eveneens bekend van een vrij groot

aantal plaatsen buiten zulke biotopen, die vrij zeker slechts ten dele op zwervers

betrekking kunnen hebben: Sexbierum (Stobbe); Aerdt (Peerdeman); Heteren

(Huisman); Arkel, 1963, 1966 (Zwakhals); Schelluinen, I960 (Slob); Am-

sterdam (Botzen, Lempke); Amsterdamse Bos (niet zeldzaam, Peerdeman);

Zaandam, 1948 (Westerneng); Hoorn, verschillende exemplaren in 1954
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(Houtman); Woerdense Verlaat, I960 (Lempke); Sluipwijk (van der Vliet);

Hendrik-Ido- Ambacht (Bogaard); Melissant, 1955 (Huisman).

In 1949 ving Botzen een vers $ te Amsterdam op 25 maart, maar dit is

natuurlijk een abnormale datum. Toch kan de eerste generatie al in de eerste

helft van april beginnen te vliegen. De vroegste normale datum wordt nu: 10. IV

(in 196I te Stein, Pater Munsters). De tweede generatie verscheen in 1947 al op

l.VII (van de Pol). In verschillende jaren zijn enkele exemplaren in september

waargenomen. In 1950 noteerde Knoop een punctaria op 9. IX te Volthe. Dit kan

een vertegenwoordiger van een derde generatie geweest zijn (vgl. het weerover-

zicht voor dat jaar in Ent. Ber. 13 : 341, 1951). In 1956 ving van de Pol een

exemplaar op 14. IX, in 1958 noteerde Knoop een af gevlogen $ te Volthe op

13.IX, in 1965 Peerdeman op 19. IX te Roggel. Daar in al deze jaren de weers-

omstandigheden niet al te gunstig waren (vooral niet in 1956 en 1965, zie de

weeroverzichten in de trekverslagen over die jaren in Ent. Ber.) is het lang niet

zeker, dat deze tot een derde generatie behoord hebben.

Variabiliteit, f. naevata Bastelberger, 1900. In de voorjaarsgeneratie vrij

zeldzaam, in de zomergeneratie overal onder de soort voorkomend en gewoon.

f. joliata Fuchs, 1900. De vorm met de rij vlekken zowel op de voor- als op de

achtervleugels is niet zeldzaam, maar te oordelen naar het materiaal in het Zool.

Mus. uitsluitend in de zomergeneratie voorkomend.

f. radiomarginata de Joannis, 1908. Deze vorm is veel zeldzamer. Nieuwe vind-

plaatsen: Aalten (van Galen); Zeist (Gorter); Bussum (Zool. Mus.); Mont-

fort (Maassen).

f. demptaria Fuchs, 1900. De vorm zonder middenschaduw op de vleugels

is niet zeldzaam en komt op tal van plaatsen onder de soort voor.

f. communi] asciata Donovan, 1808. De vorm, waarbij alleen de middenschaduw

nog aanwezig is, is wat zeldzamer. Nieuwe vindplaatsen: Wiessel, Hoenderlo, Berg

en Dal, Haamstede, Geulem (Zool. Mus.); Otterlo (ter Laag); Weesp (Wes-

terneng).

f. cingulata Fuchs, 1900. De vorm met opvallend verbrede middenschaduw is

vrij gewoon, bekend van tal van vindplaatsen.

f. pulcherrimata Fuchs, 1900. Geen nieuwe vindplaatsen, ongetwijfeld een zeld-

zaamheid.

f. anastomosaria nov. Bovenzijde voorvleugels: de (enigszins verbrede) mid-

denschaduw valt grotendeels samen met de basale rij donkere stippen. Plaat 11

fig. 12. Slijk-Ewijk, $, 8.V.1961 (holotype, van de Pol).

[Upper side fore wings: the central shade (somewhat enlarged) coalesces for the

greater part with the basal row of dark points.]

f. basilinea nov. Op de voorvleugels aan de wortel in plaats van de rij punten

een ononderbroken lijn van voorrand tot binnenrand, op de achtervleugels even-

eens, maar zwakker. Wiessel, $ , 10.VI.1955 (holotype, Leffef leg., Zool. Mus.);

Bennekom (van de Pol); Bergeijk (van Wisselingh); Nuenen (Neijts);

Heerlerbaan (Lukkien).

[At the base of the fore wings instead of the row of points an uninterrupted line from

costa to inner margin; an identical line on the hind wings, but paler.]
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f. subangularia Haworth, 1809. Geen enkele nieuwe vangst, blijkbaar een zeld-

zaamheid.

f. albescens nov. Grondkleur van de vleugels bleek, witachtig. Bergeijk, $ ,

31.VIII.1962 (holotype), $, 3.VIII.1965 (van Wisselingh). Beide exemplaren

zijn bovendien zwak getekend. Ratum, een sterk getekend exemplaar (Peerde-

man).

[Ground colour of the wings whitish.]

f. ochreijusa Prout, 1913. Exemplaren met geelachtige grondkleur werden nog

aangetroffen te: Wiessei, Apeldoorn, Hilversum, Santpoort, Epen (Zool. Mus.);

Bennekom (van de Pol); Berg en Dal (Boldt); Zeist (Gorter); Heemskerk

(Westerneng).

f. erythrescens Preissecker, 1922. Sterk rood bestoven exemplaren zijn even-

eens niet al te zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Odoorn (Peerdeman); Apeldoorn,

Voorst, Leesten, Bussum, Hilversum (Zool. Mus.); Aalten (van Galen); Berg

en Dal (Boldt); Zeist (Gorter); Bilthoven (Berk); Aerdenhout (van Wis-

selingh).

f. infuscata Reuter, 1890. Grof donker besprenkelde exemplaren werden nog

aangetroffen te: Wiessel, Apeldoorn, Dabbelo, Soest, Hilversum, Overveen, Was-

senaar, Duinrei (Zool. Mus.); Aalten (van Galen); Berg en Dal (Boldt);

Nuenen (Neijts).

Een fraai exemplaar is afgebeeld op plaat 11 fig. 14.

f. fuscociliata nov. Voor- en achtervleugels met verdonkerde franje. Bennekom,

$, 23.V.1950 (holotype, van de Pol).

[Fore and hind wings with dark fringe.]

Dwerg. Heteren (Huisman).

Cyclophora linearla Hübner. Tijdschr. Entom. 90 : 192; Cat. Vili : (602).

Het in 1949 aangegeven verspreidingsgebied is in het algemeen juist. Maar daar-

naast zijn enkele vangsten in het Haf district en het westelijke deel van het Fluvia-

tiel District bekend geworden, die althans gedeeltelijk wel op zwervers betrek-

king zullen hebben. In het Waddendistrict is de vlinder nu van twee van de

eilanden bekend geworden.

Hoewel linearla over het algemeen niet talrijk is, kan hij plaatselijk wel ge-

woon zijn. Alle vermeldingen over de mate van voorkomen bij de hierna volgende

vindplaatsen berusten op de ervaringen van Leffef, grotendeels opgedaan bij zijn

inventarisaties voor het RIVON.
De vlinder kan nog tot in de tweede helft van september voorkomen. Mogelijk

zijn dit toch late exemplaren van de tweede generatie: 16.IX.1953, Oosterbeek

(van de Pol), 22.IX.1963, Helenaveen (Leffef), 26.IX.1966, Moesel (Peer-

deman).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (Leffef), Leeuwarden, 5.VI.1952 een exemplaar

op licht (Camping), Beetsterzwaag, Olterterp, Oudemirdum. Dr.: Eext, Schoonlo (gewoon).

Ov.: Denekamp, Volthe, Enschede, Abdij Sion, Diepenveen, Frieswijk. Gdl.: Garderbroek,

Garderen, Kootwijkerveen, Uddel, Hulshorst, Vierhouten, Tongeren, Epe, Gortel, Nierssen
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(veel), Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Uchelen, Beekbergen, Teuge, Wilp, Imbosch, Dabbelo,

Hoenderlo (gewoon), Hoge Vel uwe, Ede; Gorssel, de Voorst, Almen, Aalten, Hoog-Keppel,

Hummelo; Berg en Dal. Utr.: Doorn, Woudenberg, Bilthoven, Maartensdijk, Lage Vuursche.

N.H.: 's-Graveland, Valkeveen, de Koog (Texel) (Mijzen, 1967), Schoorl, Aerdenhout.

Z.H.: Wassenaar, Arkel, 5.IX.1962 en 4.VI.1964 (Zwakhals), Hendrik-Ido- Ambacht,

drie exemplaren in mei en juni 1964 (Bogaard). Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen,

Oostkapelle, Goes (twee exemplaren in 1954, D. J. de Jong), Cadzand (twee exemplaren

in augustus 1963, Peerdeman). N.B.: Putte, Middelbeers, Bergeijk, Nuenen, Helenaveen,

Mill. Lbg.: Arcen, Tegelen, Swalmen, Griendsveen (veel), Sevenum, Roggel, Montfort,

Annendaal, Stein, Schinveld, Bunde, Cadier en Keer, Gronsveld, Bissen, Vijlen.

Variabiliteit, f. rufescens Lempke, 1949. Lage Vuursche (van der

Meulen).

f. demptaria Prout, 1913. Nieuwe vindplaatsen van deze ongetekende vorm:

Apeldoorn, Aerdenhout, Epen (van Wisselingh).

f. simplijicaria Culot, 1917. Exemplaren, waarbij alleen de middenschaduw

aanwezig is, werden nog bekend van: Abdij Sion (Flint); Berg en Dal (Boldt);

Austerlitz (Gorter); Bergeijk (van Wisselingh).

f. cingulata Lempke, 1949. Exemplaren met opvallend dikke middenschaduw

werden nog aangetroffen te: Eext, Apeldoorn, Putten, Den Haag (Zool. Mus.);

Zeist (Gorter); Hollandse Rading, Valkeveen (van der Meulen); Breda (van

Katwijk); Middelbeers (Neijts).

f. mesoorthia V. Schultz, 1930. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. fasciata Prout, 1913. Als de vorige vorm.

f. ophthalmaria Oberthür, 1916. Exemplaren met duidelijk oogje op alle

vleugels zijn vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Hoenderlo, Hoge Veluwe (Zool.

Mus.); Bennekom (van de Pol); Bijvank (Postema); Lage Vuursche (van

der Meulen).

f. naevata nov. Bovenzijde voorvleugels: in het achterrandsveld een door-

lopende rij donkere vlekjes. Schoonlo, $, 27.VIII.1964 (holotype, Aukema).

[Upper side fore wings: a continuous row of dark spots in the marginal area.]

Rhodostrophia Hübner

Rhodostrophia vibicaria Clerck. Tijdschr. Entom. 90 : 179; Cat. VIII : (589).

De in 1949 aangegeven verbreiding is correct, maar kan nog aangevuld worden

met het Krijtdistrict, waar ook enkele vindplaatsen bekend geworden zijn. Het

gewoonst is de vlinder in de duinen, ook, voor zover bekend, in die van de wad-

deneilanden. In het binnenland is het dier veel schaarser, en bovendien opvallend

weinig variabel.

De vliegtijd kan al in de eerste week van juni beginnen (de in 1949 vermelde

meidatum moet, als hij juist is, iets heel exceptioneels zijn). De vroegste normale

datum is nu 4. VI, in 1959 waargenomen door Lucas. Na 9. VIII zijn nog enkele

vangsten uit het eind van augustus en de eerste decade van september bekend ge-

worden, die erop wijzen, dat nu en dan een kleine partiële tweede generatie kan

voorkomen: 30.VIII.1952 een klein gaaf $ te Egmond aan Zee (Bank), 2. IX.

1961 te Uchelen (Leffef), 8. IX. 1959, twee exemplaren te Katwijk (Uilen-

broek) .
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Dat de soort in elk geval in staat is een tweede generatie voort te brengen,

kt uit de ervaring van Bachmann {Mitt. ent. Ges. Basel, N. F. 16 : 53, 1966).

nam op de Bözberg, tussen Basel en Zürich, 540 m, een duidelijke tweede

ïeratie waar van 7. VIII —15. IX, met kleinere exemplaren dan die van de

ste generatie, die van 3. VI —5. VII gevlogen had.

kindplaatsen. Fr.: Vlieland (Camping), Sexbierum (1962, Stobbe, zeer waar-

ijnlijk een zwerver van de waddeneilanden). Dr.: Schoonlo. Ov.: Balkbrug, Boeteler-

1, Colmschate. Gdl.: Stroe, Putten, Leuvenum, Uddel, Vierhouten, Gortel, Nierssen, Wies-

Hoog-Soeren, Assel, Uchelen, Terwolde, Empe, Beekbergen, Laag-Soeren, Leuvenheim,

nkeren, Imbosch, Oud-Reemst, Kootwijk, Wageningen: Hummelo. Utr.: Amersfoort.

1.: Callantsoog, Sint Maarten aan Zee, Schoorl, Bergen, IJmuiden, Haarlem, Vogelen-

g, Hoorn (één exemplaar in 1956, Houtman, zeer waarschijnlijk zwerver uit de

nen). Z.H.: Katwijk aan Zee, Meijendel, Voorschoten, Scheveningen, Staelduin, Rockanje,

levoetsluis. ZI.: Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle. Lbg.: Venlo, Griendsveen, Sevenum,

insveld, Vijlen.

Variabiliteit. Nog steeds is geen enkel exemplaar van de prachtige

Ie vormen ergens in het binnenland bekend geworden. Zij blijken toch wel

sluitend in het duingebied voor te komen. Experimenteel is er nog altijd niets

T bekend.

\ intermedia Kempny, 1896. De vorm met brede rode achterrandshelft van de

ugels werd nog bekend van: Vlieland (Camping); Egmond aan Zee (Kloos).

\ rosans Prout, 1935. De vorm, waarbij alleen de middenband van de vleugels

dachtig blijft, werd nog gevangen te: Oosterend op Terschelling (Lucas);

eland (Camping); Callantsoog (Peerdeman); Egmond aan Zee (Bank, de

er); Wassenaar (van Wisselingh).

. obsoleta Lempke, 1949. De vorm met zeer onduidelijke dwarslijnen werd

der aangetroffen op Vlieland (Camping), te Soestduinen (Berk) en in Meij-

lel (Lucas).

Timandra Duponchel

rimandra griseata Petersen {amata auct. nee Linnaeus; amataria auct. nee

inaeus; cf. Fletcher, O. S., 1966, Ent. Gazette 17 : 13—14). Tijdschr. Entom.

: 193; Cat. VIII : 603). De vlinder is ook bekend geworden van Schiermon-

oog (Stobbe) en Vlieland (Camping), zodat hij nu op alle grote wadden-

inden is aangetroffen. Overigens is over het voorkomen niets nieuws mee te

en. In de Peel trof Leffef het dier opvallend veel aan.

De uiterste data van de vliegtijden zijn nu: 4. IV —23. XI. Daar de rups pas

de overwintering volwassen wordt, zijn ap rilwaarnemingen zeer schaars. Ik ken

ilechts enkele: 4.1 V. I960 (Huisman), 14.IV.1931 (Rijk), 21.IV.1893 (Vught,

ds Mus.), 28. IV (jaar? Coldeweij). Het in fig. 55 afgebeelde histogram,

fiengesteld uit de gegevens van tal van collecties en een groot aantal notities

i de RIVON-inventarisaties en uit de kartotheek van wijlen R. Knoop, be-

st, dat de in Cat. VIII gepubliceerde conclusies van Coldeweij in het alge-

en juist waren. De eerste generatie is betrekkelijk schaars, de tweede is veel

ijker, met de top omstreeks half augustus, terwijl de derde de minst gewone
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Fig. 55. Histogram van Timandra griseata Petersen

is. De meeste notities van november zijn van Leffef en betreffen waarnemingen

te Sevenum, Griendsveen en Vijlen. Al deze late dieren waren zonder uitzondering

mannetjes.

De vlinders van de zomergeneratie leveren gedeeltelijk rupsen, die zich zeer

snel ontwikkelen. Zie Sepp, Beschouwing etc. 4 : 86—87, in ruim drie weken

van ei tot vlinder! Ook Schneider, Int. ent. Z. Guben 17 : 158, 1924: $ ge-

vangen op 10. VIII, de door haar gelegde eieren kwamen van 14—16. VIII uit, de

snel gegroeide rupsen verpopten eind VIII

—

begin IX en de vlinders begonnen

8. IX uit te komen. De meeste rupsen groeien echter veel langzamer en over-

winteren. Of dit bij alle in hetzelfde stadium gebeurt, is niet bekend.

Variabiliteit. Na de onvermijdelijke naamsverandering van de soort

is de door Petersen uit Estland beschreven subspecies de nominaatvorm gewor-

den. Onze populaties verschillen duidelijk hiervan door hun sterkere tekening,

hun warmere grondkleur en het overheersen van exemplaren met rode tint in de

schuinlopende dwarslijn en langs de achterrand. Zie plaat 12 fig. 1—6. Zij be-

horen tot subsp. br y kar ia Nordstrom, 1943.

Nu meer materiaal ter beschikking staat, blijken ook in ons land de drie gene-
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raties duidelijk van elkaar te verschillen. De eerste is groter dan de tweede. De
collectie van het Zool. Mus. bevat op het ogenblik slechts acht stuks van de derde

generatie, die onderling vrij variabel in grootte zijn. Maar ze vallen alle op door

de wittere grondkleur van de vleugels, die bovendien duidelijk groffer bespren-

keld zijn dan bij exemplaren van de eerste en tweede generatie als regel het geval

is. Al deze verschillen worden natuurlijk veroorzaakt door oecologische factoren.

f. impuncta Lempke, 1949. Vrij zeldzaam, maar verbreid onder de soort

blijkens een lange serie van nieuwe vindplaatsen.

f. derufata Lempke, 1949. Als in Cat. VIII werd opgegeven.

f. flavescens nov. Grondkleur van voor- en achtervleugels lichtgeel. Apeldoorn

(Lucas); Wassenaar, $, 18.VII.194l (holotype, van Wisselingh).

[Ground colour of fore and hind wings pale yellow.]

f. crasse strigata Lempke, 1949. Exemplaren met opvallend dikke schuine lijn

maar overigens normaal, komen blijkens het grote aantal vindplaatsen vrijwel over-

al onder de soort voor. Een fraai exemplaar van Montfort (Maassen) is afge-

beeld op plaat 12 fig. 7.

f. tenuistrigata nov. De rode (of bruine) lijn is op voor- en achtervleugels op-

vallend dun, overigens normaal. Plaat 12 fig. 8. Veel zeldzamer dan de vorige

vorm. Wageningen (van der Molen); Zeist, $, 6.VIII.1952 (holotype, Gor-

ter); Sint Michielsgestel (Knippenberg); Montfort (Maassen). Bij een 5 uit

het Amsterdamse Bos (18.V.1960, Peerdeman) is de schuine lijn nog slechts

zwak aanwezig (maar de dunne submarginale lijn is normaal).

[The oblique line on fore and hind wings very thin, for the rest normal.]

f. splendida nov. De schuine lijn op voor- en achtervleugels prachtig diep

purperrood. Lelystad, 9, 16. IX. I960 (holotype, van de Pol).

[The oblique line on fore and hind wings of a splendid deep purple- red.]

f. disjuncta nov. Bovenzijde voorvleugels: de rode (of bruine) schuinlopende

lijn bereikt niet de vleugelpunt en staat daardoor los van de dunne submarginale

lijn. Geen al te zeldzame vorm. Apeldoorn (de Vos); Bussum (ter Laag); Den

Haag, Ç, 1902 (holotype, afgebeeld op plaat 12 fig. 9; Leids Mus.); Melissant

(Huisman); Ouddorp (Vroegindeweij); Eindhoven (van der Wolf).

[Upper side fore wings: the red (or brown) oblique line does not reach the apex and

is not connected to the thin submarginai line.]

f. delineata nov. De dunne submarginale lijn ontbreekt op voor- en achter-

vleugels geheel, overigens normaal. Montfort, $, 15.V.1960 (holotype, Maas-

sen).

[The thin submarginal line is absent on fore and hind wings, for the rest normal.]

f. deleta Rebel, 1910. Berge's Schmetterl.buch, 9de ed. : 327. Alle tekening

op de vleugels ontbreekt. Van deze zeer zeldzame vorm ving Maassen een prach-

tig $ te Putbroek, 2 5. VIL 1964, waarbij alleen de middenstip nog flauw zicht-

baar is. Zie plaat 12 fig. 10.



(977) B. J. Lempke : Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera 247

f. serenata Dannehl, 1927, Ent. Z. Frankfurt 40 : 461. Vleugels met de nor-

male tekening, maar zonder spoor van de donkere schrap j es, daardoor veel helder-

der van tint. Oostkapelle, $, 7.VII.1959 (Zool. Mus.).

f. pulverata Cockayne, 1952, Ent. Ree. 64 : 67. Het tegengestelde van de

vorige vorm: de vleugels zo dicht besprenkeld met donkere schrap] es, dat ze grijs

lijken. Zeer sterk besprenkelde exemplaren, die wel tot deze vorm gerekend

kunnen worden, zag ik van Zeist (Gorter), het Amsterdamse Bos (Peerdeman)

en Melissant (Huisman).

f. ruf omar ginata Lempke, 1949. Exemplaren met brede rode bestuiving langs de

achterrand van de vleugels zijn vrij schaars. Nieuwe vindplaatsen: Harderwijk

(A. van Beek); Apeldoorn, Soest (Zool. Mus.); Gorssel (Wilmink); Zeist

(Gorter); Bussum (ter Laag); Hendrik-Ido- Ambacht (Bogaard); Haaren-

N.B. (Knippenberg); Nuenen (Neijts); Plasmolen, Epen (van Wisselingh).

f. ef f usarla Klemensiewicz, 1894. Plaat 12 fig. 11. Nieuwe vindplaatsen: Aer-

denhout (van Wisselingh); Amsterdamse waterleidingduinen (Peerdeman).

f. suf fumata Prout, 1913, in Seitz, Gross-Schmetterl. 4 : 48. Grondkleur van

de vleugels verdonkerd, licht rookgrijs, met de rode lijn. Plaat 12 fig. 12. Amster-

damse Bos, $ , I960 (Peerdeman, afgebeeld in Ent. Ber. 22 : 43, fig. 6); Hen-

drik-Ido- Ambacht, $, 6.X.1960 (Lucas).

f. nigra Rebel, 1910, Berge's Schmetterl.buch, 9de ed. : 327. Donkerder dan

de vorige vorm, zwartachtig grijs, rode lijn nog zichtbaar of verdwenen. Plaat 12

fig. 13. Burgh, $ , 8.VIII.1962 (Leffef leg., in Zool. Mus.); Stein, 1964 (Missie-

huis).

Dwergen. Lelystad (van de Pol); Melissant (Huisman); Stein (Missiehuis).

Teratologisch exemplaar. Linker voorvleugel te klein. Wageningen

(van de Pol).

Gynandromorf. Linker spriet $ , rechter spriet $ , maar abdomen 9 .

Hilversum, 25.VIII.1953 (Caron).

Note. After the inevitable change of the name of the species, the Estonian subspecies,

described by Petersen in 1902, has become the nominate form. Tranks to the kindness

of Mr. Viidalepp from Tartu (Estonian SSR) I could compare some specimens of

Petersen's original series with our Dutch populations. One of them bears two labels, one

with the data of capture (22.VI.1874) and another, lilac, with the indication: "v. grisea-

ta Pet.". This is very probably Petersen's holotype. The other specimens only bear the date

of capture.

The Estonian specimens have a colder (greyer) ground colour, the oblique line is thinner

in most specimens and there is no trace of red, neither in this line nor along the outer border

of the wings. In our populations sometimes specimens occur with the same characteristics,

but in a series the difference is evident. Cf. plate 12 figs. 1—6.

On the other hand there is no difference between Dutch populations and those of Central

Europe, so that they all belong to the same subspecies, viz. subsp. brykaria Nordstrom, 1943,

Folium Entom. (Festschr. z. 60. Geburtstage von F. Bryk): 19, figs. (3, 4), described from

"South and Central Europe" (type locality N. Wartha = Nieder Wartha, 8 km northwest

of Dresden).

The difference in size, mentioned both by Petersen and Nordström, is not of im-

portance, as in this respect the three Dutch generations are not identical. The first is the

largest, and Petersen's specimens also belong to this generation.
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Scopula Schrank

Scopula immorata L. Tijdschr. Entom. 90 : 169; Cat. VIII : (579). Geen

nieuwe gegevens, ook niet uit de omringende gebieden. De vlinder is vrij zeker

niet (meer?) inlands.

Het enige gedateerde Nederlandse exemplaar, dat zich in de collectie van het

Natuurhistorisch Museum te Rotterdam bevindt, is afgebeeld op plaat 13 fig. 1.

Scopula corrivalaria Kretschmar. Tijdschr. Entom. 90 : 170; Cat. VIII : (580).

De vlinder komt nog steeds, maar zeer lokaal, in Nederland voor. Plaatselijk is

hij zeker niet zeldzaam. In Denemarken is hij nu ook aangetroffen op de eilanden

Seeland en Mon. Overigens zijn geen nieuwe vindplaatsen in het omringende

gebied bekend geworden.

De nu bekende uiterste data van de vliegtijd zijn: 14. VI —18. VII.

Vindplaatsen. N.B.: Valkenswaard, Helenaveen. Lbg.: Broekhuizen, Sevenum.

Variabiliteit, f. nigrolineata nov. De tweede dwarslijn is opvallend

verdonkerd. Plaat 11 fig. 16. Helenaveen, $, 8

—

10.VII.1963 (holotype, Leffef

leg., in Zool. Mus.).

[The postmedian line is distinctly darkened.]

f. demarginata nov. Op voor- en achtervleugels ontbreekt alle tekening tus-

sen de tweede dwarslijn en de franje. Plaat 11 fig. 17. Helenaveen, $ ,
8—10. VIL

1963 (holotype, Leffef leg., in Zool. Mus.).

[All markings on fore and hind wings between postdiscal line and fringe are absent.]

Scopula umbelaria Hübner. Tijdschr. Entom. 90 : 171; Cat. VIII : (581).

Geen nieuwe waarnemingen. De laatste Nederlandse vangst dateert dus uit 1906,

zodat we wel mogen aannemen, dat de vlinder hier niet inheems is.

De enige vermelding uit het omringende gebied is de vangst van verscheidene

exemplaren te Wavreille (bij Han-sur-Lesse) in de provincie Namen in juni 1958

(De Laever, Lambillionea 59 : 82, 1959).

In Mitt. ent. Ges. Basel, N.F. 15 : 85—89, 1965, bespreekt Dr. E. Urbahn
de levenswijze en de moeilijkheden bij het kweken van de soort. Hij schrijft, dat

de voornaamste voedselplant van de rups de engbloem (Cy nane hum vincetoxicum)

is, een plant, die bij ons alleen en heel zeldzaam uit Limburg bekend is. Zou dit

overal de voorkeursvoedselplant zijn, dan is het wel twijfelachtig, of umbelaria

hier ooit inheems geweest is.

Scopula nigropunctata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90 : 172; Cat. VIII : (582).

De in 1949 aangegeven verbreiding in ons land is correct. De beste provincies

blijken Gelderland (de Veluwe!), Noord-Brabant en vooral Limburg te zijn.

In Engeland blijft de vlinder een zeldzaamheid met een zeer beperkt ver-

spreidingsgebied. Behalve uit Kent is ook nog een oude vangst uit Sussex bekend.

Zie South, Moths Brit. Isles (nieuwe ed.) 2 : 104, 196I.

Geen correctie op de vliegtijd.
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Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (drie exemplaren in 1956, Leffef), Oudemirdum.
Dr.: Schoonlo. Ov.: Tilligte, Denekamp, Volthe, Albergen, Molenven (Saasveld), Almelo,

Bornerbroek, Delden, Wiene, Rijssen, Raalte, Wechele, Wezepe, Zwartsluis, Vollenhove.

Gdl.: Garderen, Stroe, Uddel, Staverden, Epe, Gortel, Nierssen, Wiessel, Hoog-Soeren,

Assel, Toog-Buurlo, Uchelen, Teuge, Terwolde, Voorstonden, Empe, Laag-Soeren, Imbosch,

Hoenderlo, Kootwijk, Harskamp, Heelsum, Bennekom; Gorssel, Eefde, Warnsveld, Verwolde,

Ruurlo, Kotten, Woold, Zelhem, Hoog-Keppel. Utr.: Soesterberg. N.H.: Schoorl, Overveen.

Z.H.: Scheveningen. Zl. Burgh, Oostkapelle. N.B. Hoogerheide, Waalwijk, Drunen, Hel-

voirt, Haaren, Kampina, Sint Michielsgestel, Boxtel, Acht, Eindhoven, Bergeijk, Maarheeze,

Liessel, Sint Anthonis, Mill, Gassel. Lbg.: Geijsteren, Griendsveen, Sevenum, Roggel, Nun-
hem, Tegelen, Swalmen, Meynweg, Montfort, Annendaal, Echt, Stein, Geleen, Spaubeek,

Wijlre, Bocholtz, Cadier en Keer, Heel, Kannerbos, Sint Pietersberg, Sint Geertruid, Mar-

graten, Vijlen.

Variabiliteit, f. suf f usa nov. Grondkleur van de vleugels donkergrijs,

tekening normaal. Oosterbeek, $ , 6. VII. 1872 (holotype), Vorden, Gulpen

(Zool. Mus.); Nuenen (Neijts).

[Ground colour of the wings dark grey, markings normal.]

f. anastomosaria Preissecker, 1926. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. basinuda Lempke, 1949. Exemplaren zonder de binnenste dwarslijn werden

nog aangetroffen te: Wiessel, Oostkapelle (Zool. Mus.); Winterswijk, Stein (van

de Pol); Hatert (van Wisselingh); Eindhoven, Nuenen (Verhaak); Sint

Anthonis (Peerdeman).

f. crassestrigata Lempke, 1949. Niet zelden is alleen de middenschaduw van de

voorvleugels opvallend verdikt. Zie plaat 13 fig. 5. Nieuwe vindplaatsen: Apel-

doorn, Oosterbeek, Warnsveld, Boekhorst (Zool. Mus.); Mill (van der Meu-

len); Epen (van Wisselingh).

Dwerg. Venlo (Zool. Mus.).

Scopula decorata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 90 : 173; Cat.

Vili : (583). Geen nieuwe gegevens, ook niet uit de omliggende gebieden.

Scopula ornata Scopoli. Tijdschr. Entom. 90 : 172; Cat. VIII : (582). Er zijn

nu ook een paar vindplaatsen meer noordelijk uit het land bekend geworden,

dank zij de inventarisaties van het RIVON. Maar de hoofdverspreidingsgebieden

in ons land worden toch wel gevormd door het duingebied (doch tot nog toe niet

noordelijker dan Egmond) en het zuiden van Limburg.

) J

Fig. 56. Histogram van Scopula ornata Scopoli

De vliegtijd kan van begin mei tot in de tweede helft van september duren.

De uiterste data zijn nu: 9.V —26.IX. De laatste datum werd in 1959 door van
der Made c.s. te Oostvoorne genoteerd. Uit het hierbij gegeven histogram (fig.
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56) blijkt, dat er twee toppen zijn, de eerste in juni en de tweede in de laatste

decade van juli en de hele maand augustus. Er zijn dus twee generaties, die echter

zonder scherpe onderbreking in elkaar overgaan.

Vindplaatsen. Dr.: Schoonlo. Ov.: Albergen, Balkbrug. Gdl.: Nierssen, Assel, Laag-

Soeren, Voorstonden, Empe; Gorssel, Silvolde, Hummelo, Hoog-Keppel. N.H.: Halfweg,

28.VIII.196l (van Aartsen leg., Zool. Mus., stellig een zwerver uit het duingebied), Eg-

mond aan den Hoef, Bakkum, Heemskerk. Z.H.: Katwijk aan Zee, Oostvoorne, Rockanje,

Hellevoetsluis. Zl.: Westenschouwen. N.B.: Drunen, Nieuwkuik. Lbg.: Griendsveen, Seve-

num, Swalmen, Stein, Eijs, Wijlre, Colmont, Welterberg, Schin op Geul. Gerendal, Bemelen,

Cadier en Keer, Kannerbos, Sint Pietersberg, Gronsveld, Rijckholt, Mheer, Eperheide, Ca-

merig, Vijlen.

f. obsoleta Lempke, 1949. Exemplaren met slechts flauw verdonkerd achter-

randsveld werden nog aangetroffen te: Olst, Nijmegen, Overveen (Zool. Mus.).

Scopula rubiginata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90 : 173; Cat. VIII : (583).

De in 1949 gegeven verbreiding is correct. Over het algemeen is de vlinder niet

gewoon. Leffef trof hem wat meer te Sevenum en Gronsveld aan, terwijl hij het

dier op Terschelling „vrij gewoon, doch zeer lokaal" vond.

De eerste generatie kan al half mei beginnen te vliegen. De vroegste datum

wordt nu: 14. V, in 1959 genoteerd door Lucas. Die van de tweede wordt: 21. VII

(I960, van de Pol). Mogelijk is bij de septemberdieren een enkel exemplaar

van een (dan zeer partiële) derde generatie.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland (Camping), Rijs. Dr.: Schoonlo. Ov.: Balkbrug,

Rijssen, Markelo, Bathmen, Colmschate, Zwolle. Gdl.: Uddel, Elspeet, Nunspeet, Vier-

houten, Epe, Wiessei, Hoog-Soeren, Teuge, Kootwijk, Otterlo. Schaarsbergen; Warnsveld,

de Voorst, Lochern; Berg en Dal, Hatert, Slijk-Ewijk, Tiel. Utr.: Amersfoort. N.H.: Blaricum,

Weesp, Halfweg, Bergen, Bakkum, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef, Heemskerk,

Velsen, Heemstede, Vogelenzang. Z.H.: Oegstgeest. Leiden. ZI.: Burgh, Haamstede, Westen-

schouwen, Oostkapelle, Valkenisse, Cadzand. N.B.: Eindhoven, Geldrop, Mill. Lbg.: Griends-

veen, Sevenum, Swalmen, Stein, Brunssum, Heerlerheide, Wijlre, Gronsveld, Vijlen.

Variabiliteit, f. rubricata Denis & Schiffermüller, 1775. Exemplaren

met purperrode vleugels komen vrij verbreid onder de soort voor.

f. dariruja Lempke, 1949. De vorm met helder lichtrode vleugels werd nog

bekend van Aerdenhout (van Wisselingh).

f. ochraceata Staudinger, 1901. Exemplaren met geelachtige vleugels werden

gevangen te: Laren-N.H. (van Wisselingh); Egmond aan Zee (Bank); Meijen-

del (Lucas).

f. fuliginosa Strand, 1917. Zwartbruine exemplaren nog van: Rijssen (van

Katwijk); Apeldoorn, Otterlo, Valkenisse (Zool. Mus.); Schaarsbergen (van

der Made); Bijvank (Scholten); Wassenaar, Plasmolen (van Wisselingh).

Blijkbaar nogal verbreid.

f. brunneomarginata Schawerda, 1916. Exemplaren met donkere achterrands-

band werden nog aangetroffen op Terschelling (Lucas) en te Deurne (Nies).

f. pallifasciata Lempke, 1949. Exemplaren met lichte middenband van: Rijssen

(Lukkien); Soest, Bussum, Halfweg (Zool. Mus.).

f. rujolineata Lempke, 1949. Geen nieuwe waarnemingen.

Scopula marginepunctata Goeze. Tijdschr. Entom. 90 : 175; Cat. VIII : (585).
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De merkwaardige verbreiding in ons land is vooral goed te zien op de hierbij

gegeven verspreidingskaart (fig. 57). Het zuiden en midden van Limburg en de

duinstreek (nu tot aan Egmond toe) vormen de twee duidelijke centra. Daarnaast

Fig. 57. Verbreiding in Nederland van Scopula marginepunctata Goeze

Fig. 58. Histogram van Scopula marginepunctata Goeze
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komt de vlinder sporadisch in het midden van het land voor. Naast de reeds

vermelde oude zijn ook enkele moderne vangsten bekend geworden.

De vliegtijd kan in de eerste helft van mei beginnen en voortduren tot de

laatste week van september. De uiterste data zijn nu 9.V (in 1959, Lucas) en

2 5. IX. De gegevens van 482 exemplaren, waarvan ik de juiste data wist, zijn ver-

werkt in het in fig. 58 afgebeelde histogram. Duidelijk zijn de vliegtijden van

twee generaties te zien, de eerste van 9.V —21. VII met een hoofdvliegtijd in juni,

de tweede van 26. VII —2 5. IX met een hoofdvliegtijd in augustus en de eerste

decade van september. Ongetwijfeld is ook bij marginepunctata geen scherpe grens

tussen beide generaties. Het verschil van vijf dagen is daarvoor veel te kort.

Vindplaatsen. Ov.: Vollenhove (Winters). Gld.: Apeldoorn (van Wisselingh);

Aalten (van Galen). N.H.: Egmond aan Zee, Castricum, Heemskerk, Heemstede. Z.H.:

Leiden, Meijendel, Staelduin, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Melissant, Goedereede. Zl.: Zie-

rikzee, Scharendijke, Burgh, Haamstede, Veere, Oostkapelle, Valkenisse. N.B.: Maarheeze.

Lbg.: Swalmen, Stein, Amstenrade, Geulem, Kannerbos, Vaals.

Variabiliteit, f. mandata Prout, 1913, in Seitz, Gross-Schmetterl. 4:

63. Grondkleur van de vleugels zuiver wit, zonder enige donkere bestuiving, te-

kening van de lijnen normaal. Plaat 13 fig. 2. Oostkapelle (Zool. Mus.).

f. grisea nov. Grondkleur van de vleugels vrij donker grijs, tekening meest

tamelijk onduidelijk, behalve de golflijn, die steeds duidelijk zichtbaar blijft.

Plaat 13 fig. 3. Rotterdam (Leids Mus., Zool. Mus.); Koudekerke, Serooskerke

(Zool. Mus.).

Holotype: $ , Rotterdam, 10.V, in collectie Leids Mus.

[Ground colour of the fore wings rather dark grey, markings as a rule indistinct except

the submarginal, which always remains clearly visible.]

f. anastomosaria Reisser, 1961, Z. Wiener ent. Ges. 46 : 177. Op de voor-

vleugels zijn de eerste dwarslijn en de middenschaduw gedeeltelijk samenge-

smolten of raken elkaar. Den Haag, Rockanje, Serooskerke, Valkenisse (Zool.

Mus.).

f. bilineata Reisser, 1961, op. cit. : 179. Op de voorvleugels ontbreekt de mid-

denschaduw. Serooskerke, Venlo (Zool. Mus.).

Scopula imitarla Hübner. Tijd sehr. Entom. 90 : 175; Cat. VIII : (585). De
vlinder komt nog uitsluitend in het duingebied van de Zeeuwse en Zuidhollandse

eilanden voor, maar kan daar plaatselijk zeer gewoon zijn. Uit het binnenland zijn

alleen de enkele zeer oude vangsten bekend.

Hoe talrijk de soort kan zijn, bleek pas bij de inventarisatie van het duingebied

van Schouwen door het RIVON in 1961. In de periode van 5. VI —18. VI werden

te Westenschouwen 139 exemplaren gevangen, van 18. VI —31. VII niet minder

dan 278. Een nieuwe top viel in de periode van 25. VIII —3. IX met 127 stuks.

In 1962 waren de aantallen echter veel kleiner (mededelingen van Leffef). Ook
te Ouddorp bleken de jaarlijkse aantallen sterk te schommelen. In 1964 werden

daar slechts enkele exemplaren gevangen, maar in 1965 was het dier er gewoon

( Vroegindeweij) .

Er komen zonder enige twijfel twee generaties per jaar voor. De eerste kan van



(983) B. J. Lempke : Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera 253

begin juni (vroegste datum: 2. VI) tot begin augustus vliegen. De tweede ver-

schijnt in de loop van augustus en bereikt zijn hoogtepunt begin september, terwijl

een enkel exemplaar het tot begin oktober kan rekken (laatste datum: 4.X).

Vindplaatsen. Z.H.: Oostvoorne, Ouddorp, Goedereede, Melissant. ZI.: Scharen-

dijke, Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse.

Variabiliteit. Het door Hübner afgebeelde exemplaar (fig. 51) heeft

een smalle roodachtige bestuiving langs de postdiscale lijn. Maar deze bestuiving

varieert nogal in breedte. Soms reikt hij bijna tot de submarginale lijn.

f. deumbrata nov. De roodachtige bestuiving langs de postdiscale lijn ont-

breekt geheel. Vrij gewoon. Holotype: $ van Westenschouwen, 20—27. VI. 1961,

in collectie Zool. Mus.

[The reddish shade along the postdiscal line fails completely.]

f. flavescens nov. Grondkleur van de vleugels lichtgeel. Valkenisse, $ , 19. IX.

I960 (holotype, Zool. Mus.).

[Ground colour of the wings pale yellow.]

Scopula emutaria Hübner. Tijdschr. Entom. 90 : 178; Cat. VIII : (588). Ook

deze soort is uitsluitend beperkt tot onze kustgebieden langs de Noordzee, doch

zijn areaal reikt veel noordelijker, tot op Ameland toe. Maar het is zeer wel moge-

lijk, dat hij ook op Schiermonnikoog te vinden zal zijn in verband met de vang-

sten op de Duitse eilanden Borkum en Sylt.

a

Fig. 59- Histogram van Scopula emutaria Hübner

De vlinder is echter veel schaarser dan de vorige soort. Zulke aantallen als bij

imitarla zijn bij emutaria nooit waargenomen. Voor de samenstelling van het in

fig. 59 afgebeelde histogram kon ik over de gegevens van slechts 315 gedateerde

exemplaren beschikken, wat een interpretatie niet gemakkelijk maakt. De vroegste

datum is 4. VI, in 1959 waargenomen door Lucas te Oostvoorne, de laatste

17 september. De hele maand juni is het dier schaars. Pas in juli begint emutaria

goed te vliegen (hij overwintert als kleine rups!) en dat blijft zo met grote

schommelingen (mogelijk door te weinig waarnemingen) tot begin september.

De top valt nu op 25.VIII met 23 stuks, terwijl op 2. IX nog 18 stuks in totaal

geteld zijn. Er zal dus wel een partiële tweede generatie voorkomen, maar het is

duidelijk, dat we over deze soort nog onvoldoende geïnformeerd zijn en dat ver-

dere notities zeer gewenst zijn. Vergelijk ook de ervaringen in het zuiden van

Engeland. Zie „South", nieuwe editie, 2 : 102—103, 1961.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling ( 1956, 1961, Leffef) ; Vlieland, Kooiplekslid,
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1952, 1953 (Camping). N.H.: Overveen (Leffef). Z.H.: Oostvoorne (Lucas, Vester-

gaard); Helievoetsluis (Leffef); Dirksland (Vroegindeweij); Melissant (Huisman);
Goedereede (Vroegindeweij). ZL: Burgh (Leffef); Oostkapelle (van Aartsen, Leffef);

Sloedam, Valkenisse (van Aartsen).

Variabiliteit, f. delineata nov. De donkere lijn, die uit de voorvleugel-

punt schuin naar de binnenrand loopt, ontbreekt. Sloedam, $ , 13. VII. 1962 (holo-

type, Zool. Mus.); Oostkapelle (van Aartsen).

[The dark oblique line from the apex of the fore wings to the inner margin is absent.]

Dwerg. Melissant (Huisman).

Scopula immutata L. Tijdschr. Entom. 90 : 176; Cat. Vili : (586). Onge-

twijfeld onze meest verbreide Scopula, maar toch altijd een soort van niet te droge

terreinen. Vooral in moerassige streken vaak gewoon. Nu bekend van de drie

zuidelijkste waddeneilanden.

De vliegtijd kan al eind mei beginnen. De vroegste datum is nu: 27. V, in 1946

waargenomen door Knoop te Volthe. In gunstige jaren blijkt een (zeer kleine)

tweede generatie te kunnen voorkomen. Camping ving 1 september 1953 twee

pas uitgekomen exemplaren te Eernewoude, van de Pol 3.IX.1959 een exemplaar

te Marknesse en van Aartsen 25.IX.1959 te Heemskerk. Een immutata van

3O.VIII.i963 te Cadzand (Peerdeman) was in dit zeer ongunstige seizoen waar-

schijnlijk een late vertegenwoordiger van de normale eerste generatie.

Vindplaatsen. Fr.: Sexbierum, Ternaard, Bergum, Wijnjeterp, Nijetrijne, Oudemir-

dum, Koudum, Tjerkwerd. Gr.: Vierverlaten, Haren, Glimmen, Veendam, Jipsinghuizen. Dr.:

Vries, Zuidlaren, Anlo, Eext, Schoonlo, Odoorn, Zandberg, Beilen. Ov.: Volthe, Agelo,

Reutum, Albergen, Weerselo, Molenven (Saasveld), Almelo, Holten, Hellendoorn, Vilsteren,

Balkbrug, Raalte, Abdij Sion, Diepenveen, Frieswijk, Bathmen, Platvoet, Zwartsluis, Vollen-

hove, Kalenberg, Marknesse. Gdl.: Wiessel, Hoog-Soeren, Uchelen, Teuge, Voorst, Eerbeek,

Kootwijk (Gerritsfles), Kootwijkerveen, Wageningen; Verwolde, Vragender, Kotten, Woold,

Halle, Hoog-Keppel, Angerlo, Zevenaar, Tolkamer: Slijk-Ewijk, Buren, Neerijnen. Utr.:

Achttienhoven, Oud-Loosdrecht, Abcoude, Botshol. N.H.: Kortenhoef, Naardermeer, Drie-

mond, Diemen, Uithoorn, Katham, Hoorn, Heemskerk, Oveneen, Heemstede. Z.H.: Woer-

dense Verlaat, Noorden, Nieuwkoop, Hoogmade, Leiden, Oegstgeest, Leidschendam, Delft,

Staelduin, Vlaardingen, Lekkerkerk, Schelluinen, Arkel, Hendrik-Ido-Ambacht, Helievoetsluis,

Sommelsdijk, Melissant. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse,

Sloedam, Groede, Cadzand, Vogelwaarde, Clinge. N.B.: Tilburg, Sint Michielsgestel,

Kampina, Acht, Nederwetten, Bergeijk, Someren, Helenaveen, Sint Anthonis, Bakel, Gassel.

Lbg.: Broekhuizen, Castenraij, Griendsveen (talrijk, Leffef), Sevenum (idem), Roggel,

Tegelen, Belfeld, Swalmen, Weert, Moesei, Herkenbosch, Vlodrop, Montfort, Limbricht,

Stein, Gulpen, Gronsveld.

Variabiliteit, f. myrtUlata Dadd, 1912. Deze witte vorm werd verder

bekend van: Koudum, Jipsinghuizen, Okkenbroek, Bussum (Zool. Mus); Abcoude

(van der Meulen) ; Aerdenhout (van Wisselingh) ; Hendrik-Ido-Ambacht

(Bogaard); Melissant (Huisman); Westenschouwen (Peerdeman).

f. jlavescens Lempke, 1949. Mannetjes met opvallend geelachtige grondkleur

werden nog gevangen te: Peperga, Hatert, Plasmolen (van Wisselingh); Dene-

kamp (Camping); Aalten (van Galen); Tilburg (Pater Priems); Deurne

(Nies).
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f. coarctata V. Schultz, 1931, Int. ent. Z. Guben 25 : 179. Op de bovenzijde

van de voorvleugels raken de eerste dwarslijn en de middenschaduw elkaar. Groes-

beek (van de Pol).

f. nigrolineata nov. Een of meer dwarslijnen (meestal de derde) opvallend

duidelijk, de andere normaal of zelfs zwakker. Wolvega, $ (Camping); Dene-

kamp, $, Vorden, -$, 15.VII.1884 (dit het holotype, Zool. Mus.)

[One or more transverse lines (as a rule the postmedian) very distinct, the others

normal or even paler.]

f. uniformata nov. De dwarslijnen nauwelijks zichtbaar of geheel verdwenen,

de zwarte stippen blijven echter aanwezig (tenminste bij het holotype). Zwart-

sluis, $, 1958 (Harsevoord) ; Clinge, $, 2.VII.1959 (holotype, Peerdeman).

[The transverse lines obsolete or completely absent, the black points, however, remain

present, at least with the holotype.]

Dwergen. Marknesse (van de Pol); Wiessei (Zoöl. Mus.); Hendrik-Ido-

Ambacht (Maassen).

Scopula lactata Haworth (floslactata Haworth). Tijdschr. Entom. 90 : 177;

Cat. VIII : (587). De vlinder hoort inderdaad vooral thuis in de bosachtige ge-

bieden van het oosten en zuiden van het land, dus op de zandgronden en in het

Krijtdistrict. In het duingebied komt hij eveneens voor, maar is hier toch veel

lokaler. Nu bekend van drie van de waddeneilanden. Buiten de genoemde bio-

topen komt lactata slechts sporadisch voor.

Geen correctie op de vliegtijd, waarvan de grenzen dus blijven: 6.V —7. VIII.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (lokaal, Leffef), Vlieland (Camping), Olter

terp, Wijnjeterp, Oosterwolde, Appelscha, Nijetrijne, Oudemirdum. Gr.: Harendermolen

Onstwedde, Vlagtwedde. Dr.: Norg, Vries, Zuidlaren, Eext, Schoonlo, Valthe. Ov.: Reutum

Weerselo, Molen ven (Saasveld), Enschede, Delden, Eerde, Ommerschans, Oudleusen, Dalf

sen, Balkbrug, Lemelerberg, Lemelerveld, Abdij Sion, Frieswijk, Tjoene, Diepenveen. Gdl.

Stroe, Nieuw-Milligen, Staverden, Uddel, Vierhouten, Doornspijk, Heerde, Wissel, Tongeren

Epe, Gortel, Nierssen, Vaassen, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Uchelen, Teuge, Terwolde

Duistervoorde, Gietelo, Voorstonden, Hall, Beekbergen, Imbosch, Terlet, Woeste Hoeve

Dabbelo, Kootwijk; Gorssel, Vragenderveen, Bekendelle, Hummelo, Hoog-Keppel, Laag

Keppel, Tolkamer, Zevenaar. Utr.: Renswoude, Leersum, Austerlitz, Soestduinen, Soesterberg

Lage Vuursche, Hollandse Rading. N.H.: Valkeveen, Kraailo, de Koog (Texel), Schoorl, Bak

kum, Haarlem. Z.H.: Lisse, Wassenaar, Hendrik-Ido- Ambacht (26.V.1958, vermoedelijk zwer

ver, Bogaard), Ouddorp. ZL: Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Wouw, Galder

Drunen, Haaren, Kampina, Best, Middelbeers, Bergeijk, Geldrop, Nuenen, Helenaveen. Lbg.

Griendsveen, Sevenum, Tegelen, Swalmen, Nunhem, Roggel, Heijthuizen, Weert, Moesel

Meijnweg, Vlodrop, Montfort, Annendaal, Stein, Schin op Geul, Valkenburg, Gronsveld

Bissen, Nijswiller, Vaals.

Variabiliteit, f. flavescens Lempke, 1949. Exemplaren met lichtgele

grondkleur nog van: Dabbelo, Heelsum (Zoöl. Mus.); Epen (van Wisselingh) .

f. obscura nov. Grondkleur verdonkerd, grijsachtig; tekening normaal tot ver-

sterkt. Plaat 13 fig. 7. Gietelo, 9, 27.V.1960 (holotype), Rijen (Zoöl. Mus.);

Bekendelle (Gorter).

[Ground colour darkened, greyish; markings normal or heavier.]
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f. nï gr oline at a Reisser, 1961, Z. Wiener ent. Ges. 46 : 181. Een of meer dwars-

lijnen opvallend duidelijk, verdonkerd, de andere normaal of soms zelfs ver-

zwakt. Plaat 13 fig. 8. Wiessei (Lucas); Gietelo, Hilversum, Houthem (Zool.

Mus.); Bennekom (van de Pol); Oostkapelle (van Aartsen); Bergen op Zoom
(Asselbergs); Ginneken (Mus. Rotterdam); Montfort (Maassen).

f. conjunctiva Prout, 1913, in Seitz, Gross-Schmetterl. 4 : 67 (anastomosaria

Preissecker, 1923). Exemplaren, waarbij de eerste en de tweede dwarslijn van de

voorvleugels elkaar geheel of gedeeltelijk raken nog van: Frieswijk, Wiessel, Dab-

belo (Zool. Mus.); Bennekom (van de Pol); Aerdenhout (van Wisselingh).

f. exstirpata Fuchs, 1901 {unijormis Reisser, 1961, Z. Wiener ent. Ges. 46 :

183). Exemplaren, waarbij de dwarslijnen vrijwel of geheel verdwenen zijn, van:

Bennekom, Winterswijk, Groesbeek (van de Pol); Montfort (Maassen); Epen

(van Wisselingh).

f. quadripuncta Lempke, 1949. De vorm met op elke vleugel een donkere mid-

denstip is beslist niet gewoon. In Zool. Mus. alleen exemplaren van Twello en

Valkeveen. Verder: Apeldoorn, Bergen-N.H., Aerdenhout, Plasmolen (van Wis-

selingh); Woeste Hoeve (van der Meulen); Hilversum (Caron).

f. impuncta Lempke, 1949. Exemplaren zonder middenstippen zijn daaren-

tegen wel vrij gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Gietelo, Wiessel, Oud-Leusden,

Hollandse Rading, Hilversum, Valkeveen, Krailo, Bussum, Plasmolen (Zool.

Mus.); Bergen-N.H., Aerdenhout (van Wisselingh); Haaren-N.B. (Knippen-

berg).

Dwergen. Wiessel, Sonsbeek, Best (Zool. Mus.).

Scopula ternata Schrank. Tijd sehr. Ent om. 90 : 177; Cat. VIII : (587). Geen

nieuwe waarnemingen.

Idaea Treitschke 1
)

Idaea ochrata cantiata Prout. Tijdschr. Entom. 90 : 156; Cat. VIII : (566).

In het binnenland blijft de vlinder een grote zeldzaamheid. Er is sinds 1949 slechts

één nieuwe vangst bekend geworden. Het areaal in het duingebied reikt tot in

Zeeuws-Vlaanderen, zodat ochrata nu met uitzondering van Rottum van het gehele

kustgebied bekend is. Dit betekent echter niet, dat de soort hier overal ook ge-

woon is. Plaatselijk kan dit sterk verschillen. In 1938 vond ik de vlinder vrij tal-

rijk op Terschelling en in 1956 en 1957 had Leffef daar dezelfde ervaring. Hij

schrijft me: „De populaties bevinden zich vooral in het binnenduingedeelte, of op

grazige gedeelten in het buitenduin, maar bij voorkeur op beschutte plaatsen".

In het omringende gebied is ochrata nu ook aangetroffen in Denemarken. Hier

werd in 1949 een serie van 16 stuks op het eiland Mon gevangen (Hoffmeyer,

De Danske Maalere, 2de druk : 52, 1966).

De vliegtijd kan iets eerder beginnen dan in 1949 bekend was en voortduren

tot in de tweede helft van augustus. De uiterste data zijn nu: 18. VI —20. VIII.

De laatste datum werd in I960 door Huisman genoteerd (vindplaats: Ouddorp).

*) Voor deze genusnaam zie Fletcher, D. S., 1966, Ent. Gazette 17 : 12.
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Vindplaatsen. N.H.: Bussum, 19.VII (omstreeks 1935, van der Weit leg., in

Zool. Mus.), Sint Maarten aan Zee, Schoorl, Egmond aan Zee. Egmond aan den Hoef.

Velsen. Z.H.: Staelduin, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Melissant (1963, Huisman), Ouddorp.

ZL: Renesse, Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle, Zoutelande, Valkenisse, Cadzand.

Variabiliteit, f. anast omosaria Reisser, 1961, Z. Wiener ent. Ges. 46:

174. De eerste dwarslijn van de voorvleugels en de middenschaduw raken elkaar

of zijn geheel of gedeeltelijk met elkaar verbonden. Egmond, Wijk aan Zee

(Zool. Mus.); Wassenaar (van Wisselingh).

f. nigrolineata Reisser, 1961, 1. c. : 179. Een of meer dwarslijnen opvallend

verdonkerd. Valkenisse (Zool. Mus.).

f. demarginata Reisser, 1961, 1. c. : 185. Op voor- en achtervleugels ontbreekt

alle tekening na de postdiscale lijn. Er ontstaat dus een breed ongetekend achter-

randsveld. Scheveningen (Zool. Mus.).

Idaea serpentata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90 : 157; Cat. VIII : (567). Geen

nieuwe waarnemingen.

Idaea muricata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90 : 158; Cat. VIII : (568). De
in 1949 gegeven verbreiding is correct. De vlinder is nu bekend van drie van de

waddeneilanden. Opvallend zijn de weinige vindplaatsen op de (blijkbaar te

droge) Veluwe in tegenstelling tot de flinke serie in de Achterhoek, het oosten

van Noord-Brabant en vooral Limburg. Merkwaardig is ook de goede verbreiding

in de over het algemeen toch droge duinen.

De normale vliegtijd kan nog iets langer duren dan in 1949 bekend was. De
uiterste grenzen worden nu: 16. VI —29. VII. In 1962 ving van Aartsen nog

op 20 augustus een exemplaar te Heemskerk. Vermoedelijk een vertegenwoordiger

van een dan wel zelden voorkomende en zeer partiële tweede generatie.

Vindplaatsen. Fr.: Schiermonnikoog, Terschelling (lokaal gewoon, Leffef), Vlie-

land, Nijetrijne. Dr.: Paterswolde, Roden, Donderen, Norg, Zuidlaren, Schoonlo. Ov.:

Agelo, Tubbergen, Albergen, Weerselo, Molenven (Saasveld), de Woesten (Vriezen veen),

Delden, Notterveen, Rijssen, Markelo, Lemelerveld. Gdl.: Assel, Kootwijk, Wageningen;

Ratum, Kotten, Wooldse veen, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Loerbeek; Overasselt. Utr.:

Bilthoven, Botshol. N.H.: Sint Maarten aan Zee, Schoorl, Limmen, Heemstede. Z.H.: Stael-

duin, Nieuw-Helvoet, Hellevoetsluis, Ouddorp. 71.: Burgh, Westenschouwen, Haamstede,

Oostkapelle, Zouteland, Valkenisse. N.B.: Dussen, Drunen, Kampina, Best, Bergeijk, Borkel,

Valkenswaard, Geldrop, Someren, Leende, Maarheeze, Helenaveen, Oploo, Sint Anthonis,

Mill. Lbg.: Broekhuizen, Griendsveen, Sevenum (talrijk, Leffef), Afferden, Lomm, Grubben-

vorst, Swalmen, Nunhem, Keipen, Nederweert, Melick, Sint Odiliënberg, Herkenbosch,

Vlodrop, Posterholt, Montfort, Putbroek, Sint Joost, Stein, Heerlerheide, Eijs, Wijlre, Val-

kenburg, Cadier en Keer, Gronsveld, Holset.

Variabiliteit, f. lut es eens Prout, 1913. De vorm, waarbij de vleugels

alleen nog smal rood gerand zijn, is zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Markelo

(Kleinjan); Heumen (van Wisselingh); Nuenen (Neijts); Borkel (van

Oosten); Sint Joost (Zool. Mus.).

f. atrorubra van Wisselingh, 1967, Ent. Ber. 27 : 124. Vleugels met opvallend

donker rode randen. Vrij gewoon. Ratum, Loerbeek, Sint Anthonis (Peerdeman)
;
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Hatert, Brunssum, Holset (van Wisselingh) ; Korenburgerveen (Gorter);

Burgh, Zoutelande, Best (Zool. Mus.); Mook (van der Meulen).

f. totarubra Lambillion, 1905. De vorm, waarbij de vleugels op een klein vlekje

in het midden na geheel rood zijn, is niet zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: De
Punt (van Wisselingh); Norg (Camping); Tongeren, Lochern, Soest, Best

(Zool. Mus.); Wassenaar (Mevr. Martin); Nuenen, Nederweert (Neijts);

Dussen, Bergeijk, Borkel (van Wisselingh); Aarle-Rixtel, Someren, Sint An-

thonis (Peerdeman); Valkenswaard, Lomm (Ottenheijm).

f. rubrior Hoffmeyer & Knudsen, 1938, De Danske Storsommerfugle : 213.

Voor- en achtervleugels eenkleurig rood zonder geel middenvlekje. Afbeelding:

Hoffmeyer, 1952, De Danske Maalere, ed. 1, pi. 2, fig. 19; 1966, op cit., ed.

2, 1. c. Veel zeldzamer dan de vorige vorm. Peize, Leende (van Wisselingh);

Donderen (Blom); Lemelerveld (Goutbeek); Rijssen (Houkes); Egmond aan

Zee (Aukema).

Idaea vulpinaria Herrich-Schäffer (rusticata auct). Tijdschr. Entom. 90 : 158;

Cat. VIII : (568). Deze soort en Idaea rusticata Denis & Schiffermüller worden

nu algemeen als twee goede soorten beschouwd. Het feit, dat beide in Spanje

naast elkaar voorkomen, en dat beide bij doorkweken constant blijven, is een

duidelijke aanwijzing, dat deze opvatting juist is. In ons land en trouwens in ge-

heel noordwest-Europa, komt uitsluitend de tweesporige vulpinaria voor.

Er zijn nu ook enkele vindplaatsen in het noorden van het land bekend ge-

worden en zelfs is de vlinder op één van de waddeneilanden aangetroffen (dit

alles dank zij de activiteiten van het RI VON). Ook bij de inventarisaties in het

zuiden en midden van Limburg zijn een paar vindplaatsen ontdekt, maar vulpina-

ria is in deze provincie toch blijkbaar een zeer lokale en meestal schaarse soort.

Geen correctie op de vliegtijd van de eerste generatie. De tweede kan al eind

augustus verschijnen en is ook iets later in oktober waargenomen dan in 1949 be-

kend was. De uiterste data ervan worden nu: 31. VIII (in 1959, Lucas) tot 3.X

(in I960 een vers exemplaar te Heemskerk, van Aartsen, zelfs een latere datum

is dus nog mogelijk).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (gewoon, Leffef), Nijetrijne, Oudemirdum. Dr.:

Roden, Schoonlo. Gdl.: Ermelo, Hulshorst, Vierhouten, Wezep, Tongeren, Gortel, Nierssen,

Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Uchelen, Teuge, Terwolde, Empe, Tonden, Voorstonden,

Hall, Laag-Soeren, Hoenderlo, Kootwijk; Silvolde, Hoog-Keppel, Laag-Keppel; Berg en

Dal. Utr.: Bilthoven. N.H.: Blaricum, Weesp, Halfweg, Schoorl, Castricum, Heemskerk.

Z.H.: Leiden, Oegstgeest, Vlaardingen, Schelluinen, Arkel, Hendrik-Ido- Ambacht, Helle-

voetsluis, Ouddorp. ZI.: Burgh (gewoon, Leffef), Haamstede, Oostkapelle, Zoutelande.

N.B.: Udenhout, Haaren, Bergeijk, Nuenen, Helenaveen. Lbg.: Bergen, Griendsveen, Se-

venum, Bunde, Cadier en Keer, Gronsveld (veel, Leffef), Vijlen.

Variabiliteit. De door Herrich-Schäffer afgebeelde nominaatvorm

(1851, Syst. Bearb. 6 : 65, fig. 473, 474) heeft op de voorvleugels een donkerrode

voorrandsvlek aan de wortel en een donkerrode middenband. Dergelijke exem-

plaren komen nergens bij ons of in de ons land omringende gebieden voor. Alle

zijn zwart getekend en moeten dan ook tot een andere subspecies gerekend wor-

den, die ik atrosignaria noem.
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f. albomargtnata Lempke, 1949. Exemplaren met geheel wit achterrandsveld

van de voorvleugels werden nog aangetroffen te: Twello, Heemskerk (Zool.

Mus.); Lobith (Rijk); Nijmegen (van Wisselingh) ; Amersfoort (Nieuw-

land); Heemstede (Herwarth).

f. fusca nov. Golf lijn op voor- en achtervleugels breed donker afgezet, wortel

van de achtervleugels eveneens verdonkerd. Nijmegen, $ , 3. VII. 1914 (holotype),

Wiessel, Hilversum, Domburg (Zool. Mus.).

[Submarginal line on fore and hind wings on both sides with broad dark border, base of

the hind wings also darkened.]

Dwergen. Niet al te zeldzaam. Apeldoorn (J. Kroon); Oosterbeek, Nijmegen,

Halfweg, Westenschouwen, Oisterwijk (Zool. Mus.); Bennekom (van de Pol).

Note. The nominate form, described and figured by Herrich-Schäffer (I.e.) after

specimens from Austria, has a dark red costal spot on the fore wings and a central area of

the same colour. Such specimens never occur in the Netherlands or in the surrounding ter-

ritories. I therefore consider our populations to constitute a different subspecies, which I

name subsp. atrosignaria nov., because the costal spot and the central area of the fore

wings are not red, but black.

Holotype: $ from Apeldoorn, 8.VIII.1954.

Allotype: 9 from the same locality in the prov. of Gelderland, 21.VI.1954.

Both type specimens are in the collection of the Amsterdam Zoological Museum.

Idaea laevigata Scopoli. Tijdschr. Entom. 90 : 160; Cat. VIII : (570). Slechts

enkele nieuwe vangsten zijn na 1949 bekend geworden. Hierbij is één uit het

oosten van Noord-Brabant, die dus mooi aansluit bij de oude vangst te Venlo in

het begin van deze eeuw. De andere exemplaren werden op één na alle in het

zuiden van Limburg aangetroffen en dit gebied is duidelijk het belangrijkste

deel van het Nederlandse areaal, al is de vlinder ook hier overal zeldzaam.

Uit de omringende landstreken zijn mij geen nieuwe gegevens bekend ge-

worden.
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Fig. 60. Histogram van Idaea laevigata Scopoli

De grenzen van de vliegtijden blijven als in 1949 werd aangegeven. De wei-

nige beschikbare gegevens zijn verwerkt in het hierbij afgebeelde histogram

(fig. 60). Hieruit blijkt, dat juli de hoofdmaand is met enkele voorlopers in juni

en nakomers in augustus. De vangst van 15 mei (Venlo, 1903) moet voor ons

land uitzonderlijk vroeg geweest zijn. Voor Frankrijk geeft Lhomme in zijn

Catague (1. c. : 588): VI, VII; IX. Voor het warme Tessin vermeldt Vorbrodt

als vliegtijd van de eerste generatie: 12.V —31. VIII met een exceptionele tweede

generatie in september (1930, Mitt. Schweiz, ent. Ges. 14 : 321). Het lijkt me
daarom waarschijnlijk, dat bij ons slechts één generatie voorkomt.

Vindplaatsen. N.B.: Deurne, 23.VII.1958 (Nies). Lbg.: Roggel, 27.VII.1965

(Peerdeman); Stein, 26VI.1955 (Missiehuis); Heerlerbaan, 8 en 11.VII.1959 (Lukkien);

Epen, 10. VII. 195 5 (van Wisselingh).
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Idaea sylvestraria Hübner. Tijdschr. Entom. 90 : 160; Cat. VIII : (570). De
in 1949 gegeven verbreiding is juist gebleken. Slechts enkele vindplaatsen buiten

de zandgronden zijn bekend geworden, o.a. in het Krijtdistrict. De vlinder is nu

op drie van de waddeneilanden aangetroffen.

De vliegtijd kan iets eerder beginnen. De uiterste data worden nu: 14. VI (in

1947 genoteerd door Knoop te Beekbergen) tot 18. VIII.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Fochtelo, Nijetrijne. Dr.: Donderen,

Schoonlo, Hooghalen, Havelte. Ov.: Volthe, Molenven (Saasveld), Balkbrug, Raalte, Abdij

Sion, Deventer. Gdl.: Epe, Tongeren, Gorssel, Nierssen, Vaassen, Wiessel, Hoog-Soeren,

Uchelen, Beekbergen, Zilvense heide, Teuge, Empe, Hall, Hoenderlo, Kootwijk; Joppe,

Eefde, de Voorst, Warken, Almen, Silvolde, Hummelo, Hoog-Keppel; Overasselt. Utr.:

Amerongen, Doorn, Oud-Leusden. N.H.: Schoorl, Egmond, Heemskerk. ZI.: Burgh, Haam-
stede, Westenschouwen, Valkenisse. N.B.: Chaam, Hilvarenbeek, Sint Michielsgestel, Kam-
pina, Middelbeers, Bergeijk, Valkenswaard, Eindhoven, Geldrop, Someren, Deurne, Helena-

veen, De Rips, Sint Anthonis. Lbg.: Broekhuizen, Griendsveen, Sevenum, Roggel, Tegelen,

Swalmen, Roermond, Meijnweg, Vlodrop, Sittard, Brunssum, Cadier en Keer, Gronsveld,

Sint Geertruid.

Variabiliteit, f. circellata Guenée, 1858. Als in Cat. VIII werd aange-

geven. Een sterk getekend exemplaar is afgebeeld op plaat 13 fig. 9.

f. bilineata nov. Op de voorvleugels ontbreekt de middenschaduw. Breda, $ ,

i2.VII.i9i3 (holotype, Mus. Rotterdam).

[The central line on the forewings is absent.]

f. grisescens nov. Grondkleur van voor- en achtervleugels grijs. Oisterwijk,

$, 22.VI.1924 (holotype), Bergeijk, $, 22.VII.1963 (van Wisselingh).

[Ground colour of fore and hind wings grey.]

f. albescens nov. Grondkleur van de vleugels witachtig, dwarslijnen zeer flauw,

maar de zwarte middenstippen en die op de franjelijn normaal. Egmond aan den

Hoef, $, 22.VII.i950 (holotype, Zool. Mus.). Een tweede exemplaar van de-

zelfde vindplaats en datum in collectie-CARON.

[Ground colour of the wings whitish, transverse lines obsolete, but the discal black points

and the points along the fringe normal.]

Dwergen. Laag-Soeren (Zool. Mus.); Valkenisse (van Aartsen).

Idaea biselata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90: 161; Cat. VIII: (571). Uit

de combinatie van beide lijsten van vindplaatsen blijkt, dat de vlinder aan geen

bepaald biotoop gebonden is en in maar weinig delen van het land zal ontbreken.

Merkwaardig is, dat hij tot nu toe pas op één van de waddeneilanden is aan-

getroffen.

Geen correctie op de vliegtijd van de eerste generatie. Een tweede exemplaar

van mei is niet bekend geworden, zodat de in Cat. VIII vermelde vroege vangst

wel tot de grote uitzonderingen moet behoren. De partiële tweede generatie is nu,

zij het dan ook sporadisch, waargenomen van eind augustus (25. VIII. 1962,

Burgh, Leffef) tot begin oktober (3. X. 1959, Oostkapelle, van Aartsen).
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Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (gewoon, Leffef), Sexbierum, Oosterwolde, Wijn-

jeterp, Wolvega, Nijetrijne, Oudemirdum, Tietjerk. Dr.: Roden, Eelde, Schoonlo, Wijster,

Havelte. Ov.: Volthe, Ootmarsum, Albergen, Molenven (Saasveld), Almelo, Berde, Rech-

teren, Raalte, Abdij Sion, Tjoene, Wezepe, Vollenhove. Gdl.: Garderen, Uddel, Leuvenum,
Vierhouten, Wezep, Heerde, Tongeren, Gortel, Nierssen, Wiessel, Hoog-Soeren, Uchelen,

Terwolde, Terlet, Kootwijk, Hoog-Buurlo, Bennekom; Joppe, Gorssel, Eefde, de Voorst, de

Boggelaar, Groot Dochteren, Verwolde, Korenburgerveen, Winterswijk, Wooldse Veen,

Silvolde, Doetinchem, Hummelo, Hoog-Keppel, Drempt, Steenderen; Sint Jansberg; Slijk-

Ewijk, Neerijnen. Utr.: Utrecht, Bilthoven, Achttienhoven, Nieuwersluis, Botshol. N.H.:

's-Graveland, Huizen, Naarden, Naardermeer, Muiderberg, Weesp1

, Amsterdam, Amsterdamse

Bos, Wormerveer, Den Helder, Castricum, Heemskerk, Haarlem, Vogelenzang. Z.H.: Noor-

den, Oegstgeest, Katwijk, Meijendel, Rijswijk, Schiedam, Schelluinen, Arkel, Asperen, Bolnes,

Hellevoetsluis, Ouddorp. ZI.: Schuddebeurs, Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oost-

kapelle, Cadzand. N.B.: Hoogerheide, Wouw, Leur, Galder, Haaren, Kampina, Sint Michiels-

gestel, Best, Acht, Eindhoven, Nederwetten, Maarheeze, Someren, Helmond, Sint Anthonis,

Gassel. Lbg.: Broekhuizen, Griendsveen, Sevenum, Roggel, Moesel, Tegelen, Nunhem,
Swalmen, Montfort, Stein, Nuth, Heerlen, Brunssum, Chèvremont, Simpelveld, Imstenrader

Bos, Wijlre, Colmont, Gerendal, Geulem, Bunde, Cadier en Keer, Heer, Maastricht, Grons-

veld, Mechelen.

Variabiliteit, f. extincta Staudinger, 1897. Exemplaren zonder donkere

bestuiving langs de golf lijn komen vrij verbreid onder de soort voor.

f. fimbriolata Stephens, 1831. Hetzelfde geldt voor de vorm met geheel ver-

donkerd achterrandsveld.

f. griseata Preissecker, 1922. Exemplaren, waarbij de vleugels dicht grijs be-

stoven zijn behalve langs de achterrand, komen veel minder voor. Nieuwe vind-

plaatsen: Denekamp, Wiessel, Apeldoorn (Zool. Mus.); Aalten (van Galen);

Zeist (Gorter); Eindhoven van der Wolf); Geulem (van Oosten).

f. infuscata Prout. 1913. Nieuwe vindplaats van deze zeldzaamheid: Vothe

(Klein jan).

f. delineata nov. Alle dwarslijnen op voor- en achtervleugels behalve de golf-

lijn ontbreken, de overige tekening, ook de middenstippen, normaal. Almelo

(Kleinjan): Wiessel, $, 24.VII.1955 (holotype), Burgh (Zool. Mus.);

's-Graveland (Aukema).

[All transverse lines on fore and hind wings except the subterminal absent, the other

markings including the discal points are normal.]

Dwerg. Heemskerk (Zool. Mus.).

Idaea inquinata Scopoli. Tijdschr. Entom. 90 : 162; Cat. Vili : (572). Slechts

één nieuwe waarneming na 1947. In de omgeving van Hamburg is de vlinder

nog in 1953 en 1959 aangetroffen.

Vindplaats. Lbg.: Broekhuizen, 18.VII.1967 (Leffef).

Variabiliteit, f. anastomosaria Reisser, 1961, Z. Wiener ent. Ges. 46:

175. Op de voorvleugels raken de wortellijn en de middenschaduw elkaar of zijn

geheel of gedeeltelijk met elkaar samengesmolten. Breda (Leids Mus.).

Idaea fuscovenosa Goeze. Tijdschr. Entom. 90 : 163; Cat. VIII : (573). Dank
zij de activiteiten van het RIVON is de vlinder nu ook in het noorden van het
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land en zelfs op een van de waddeneilanden gevonden. Overigens is de in 1949

gegeven karakteristiek van de verspreiding in Nederland wel juist gebleken.

De vliegtijd kan al in de eerste week van juni beginnen (vroegste datum nu

4. VI in 1959, Lucas), maar de hoofdvliegtijd valt toch in juli.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (Leffef). Dr.: Schoonlo. Ov.: Volthe, Tusveld,

Bornerbroek, Colmschate, Platvoet, Diepenveen, Vollenhove. Gdl.: Garderen, Uddel, Leuve-

num, Vierhouten, Nunspeet, Wezep, Tongeren, Gortel, Nierssen, Wiessel, Hoog-Soeren,

Teuge, Terwolde, Empe, Voorstonden, Hoenderlo, Otterlo, Kootwijk, Bennekom, Lunteren;

Joppe, Zutfen, Corle, Silvolde, Hummelo, Hoog-Keppel, Berg en Dal, Ubbergen. Utr.:

Zeist, Soesterberg, Amersfoort. N.H.: Naarden, 's-Graveland, Muiderberg, Weesp, Muiden,

Amsterdam (Peerdeman), Den Helder, Schoorl, Egmond aan Zee. Z.H.: Leiden, Voor-

schoten, Leidschendam, Delft, Staelduin, Schelluinen, Gorkum, Arkel, Bolnes, Hendrik-Ido-

Ambacht, Oostvoorne, Ouddorp. Zl.: Burgh, Oostkapelle, Zoutelande, Valkenisse, Cadzand.

N.B.: Sint Michielsgestel, Acht, Bergeijk, Nuenen, Maarheeze. Lbg.: Broekhuizen, Griends-

veen, Sevenum, Roggel, Steijl, Montfort, Stein, Chèvremont, Gerendal, Bunde, Cadier en

Keer, Sint Pietersberg, Gronsveld, Mechelen, Vijlen.

Variabiliteit, f. bilineata nov. Op de voorvleugels ontbreekt de midden-

schaduw. Valkenisse, 15.VII.1960, $ (holotype, Zool. Mus.); St. Michielsgestel

(Knippenberg); Deurne (Nies).

[The central shade on the fore wings is absent.]

f. anastomo savia Preissecker, 1922, Verb, zool. -bot. Ges. Wien 72 : (94). Op
de voorvleugels raken de eerste dwarslijn en de middenschaduw elkaar of zijn

min of meer samengesmolten. Aalten (van Galen); Nijmegen, Wijk aan Zee

(Zool. Mus.).

f. impuncta nov. De middenstip op de bovenzijde van de voorvleugels is af-

wezig. Nijmegen, $, 6.VII.1926 (holotype, van Wisselingh).

[The central spot on the upper side of the fore wings is absent.]

Dwerg. Weesp (Zool. Mus.).

Idaea humiliata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90 : 163; Cat. Vili : (573). De
merkwaardige verbreiding in Nederland, zoals die in 1949 aangegeven werd, is

juist. In het duingebied is de vlinder nu aangetroffen van Bergen-N.H. tot Cad-

zand. In het binnenland zijn alleen twee nieuwe vindplaatsen in Limburg bekend

geworden. Hier is het dier duidelijk veel zeldzamer.

De vliegtijd kan tot begin augustus duren. De uiterste data worden nu: 18. VI

—

5.VIII (in 1963 te Cadzand, Peerdeman). Hoofdvliegtijd juli.

Vindplaatsen. N.H.: Bergen, Bergen aan Zee, Egmond, Egmond aan den Hoef,

Heemstede, Vogelenzang. Z.H.: Noordwijk, Meijendel, Hellevoetsluis, Ouddorp. Zl.: Scharen-

dijke, Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Zoutelande, Valkenisse, Cadzand.

Lbg.: Geijsteren (Verhaak), Epen (van Wisselingh).

Variabiliteit, f. anastomosaria Reisser, 1961, Z. Wiener ent. Ges. AG:

175. Op de voorvleugels raken de eerste dwarslijn en de middenschaduw elkaar

of zijn min of meer met elkaar samengesmolten. Wijk aan Zee, 1909, twee man-

netjes (Zool. Mus.).
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f. bilineata nov. Op de voorvleugels ontbreekt de middenschaduw. Wassenaar,

9, 30.VI.194l (holotype, van Wisselingh) ; Loosduinen (de Vos).

[The central line on the fore wings is absent.]

f. impuncta Lempke, 1949. Dat de vorm niet gewoon is, blijkt wel uit het feit,

dat de collectie van het Zool. Mus. slechts vier exemplaren bevat, twee van Zand-

voort en twee van Zoutelande. Verder: Aerdenhout (van Wisselingh).

Dwergen. Vier kleine wijfjes van Egmond, Zoutelande en Valkenisse in Zool.

Mus.

Idaea seriata Schrank. Tijdschr. Entom. 90 : 163; Cat. VIII : (573). De vlin-

der is nu ook bekend van Vlieland, zodat hij dus op drie van de waddeneilanden is

aangetroffen. Overigens is de verbreiding als in 1949 werd aangegeven.

De vliegtijd kan tot in de tweede helft van oktober duren. Late vangsten zijn:

12.X.1953, Sint Michielsgestel (Knippenberg), 21.X.1963, Arkel (Zwakhals),

28.X. 1954 (Stein, Missiehuis). In september 1959 was de vlinder zeer talrijk te

Hendrik-Ido- Ambacht en vloog toen nog tot 7.X (Bogaard).

Variabiliteit, f. calcearia Zeiler, 1849. Exemplaren met zuiver witte

vleugels zijn vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Volthe (van der Meulen);

Elburg, Apeldoorn, Weesp, Leerdam, Den Haag (Zool. Mus.) ; Aalten (van

Galen); Oegstgeest (Kaijadoe); Wassenaar, Bergeijk (van Wisselingh); Lei-

den (Lucas); Roermond (Lücker); Spaubeek (Pater Priems); Brunssum

(Claassens).

f. juscomarginata Lempke, 1949- Exemplaren met brede donkere achterrand

langs de vleugels werden nog aangetroffen te: Apeldoorn, Soest (Zool. Mus.);

Zutfen (Wilmink); Aalten (van Galen); Cadzand (Peerdeman); Nuenen

(Neijts) .

f. bilineata nov. Op de voorvleugels ontbreekt de middenschaduw. Montfort,

S, 2.IX.1959 (holotype, Maassen).

[The central line on the fore wings is absent.]

f. mediojasciata Lempke, 1949. Plaat 13 fig. 6. Nieuwe vindplaatsen van exem-

plaren met opvallend verbrede middenschaduw zijn: Leeuwarden (Leids Mus.);

Nunspeet, Soest, Hilversum (Zool. Mus.); Apeldoorn (Lucas); Naardermeer

(Wolschrijn).

f. lutescens Lempke, 1949. Een exemplaar met geelachtige grondkleur van

Oegstgeest (Kaijadoe).

f. grisescens de la Harpe, 1864. Exemplaren met verdonkerde maar duidelijk

getekende vleugels zijn nu van zoveel vindplaatsen bekend, dat een opsomming

achterwege kan blijven.

f. hauderi Kautz, 1913, Verh. zool. -bof. Ges. Wien 63 : (58) (ook Z. Österr.

ent. Ver. 16 : 62, pi. II fig. 2, 1931). Grondkleur van de vleugels witachtig, meer

of minder grijs bestoven, middenstip aanwezig, alle overige tekening ontbreekt

volkomen, maar de donker gezoomde golfi ij n steekt scherp tegen de effen vleu-

gels af. Apeldoorn, Utrecht (Zool. Mus.); Hendrik-Ido-Ambacht (Bogaard).
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f. undulata Osthelder, 1929, Schmetterl. Südbayerns : 386, pi. 17 fig. 1. Grond-

kleur verdonkerd, tekening onduidelijk, behalve de scherp afstekende witte golf-

lijn. Nunspeet, Hilversum, Bussum, Amsterdam, Den Haag (Zool. Mus.); Midde-

lie (Westerneng); Melissant (Huisman); Sint Michielsgestel (Knippenberg).

f. cubiculario, Peyerimhoff, 1862. Exemplaren met eenkleurige donkergrijze of

zwartachtige vleugels zonder tekening zijn vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen:

Nunspeet, Hendrik-Ido- Ambacht (Bogaard); Apeldoorn, Schoorl (Zool. Mus.);

Zeist (Gorter); Oegstgeest (Kaijadoe); Bergeijk (van Wisselingh).

Dwergen. Opvallend kleine exemplaren zijn bij deze soort geen zeldzaamheden,

daar ze van vrij veel vindplaatsen bekend zijn.

Idea dimidiata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90 : 164; Cat. VIII : (574). Ook
Leffef trof de vlinder overal aan, waar hij verzamelde, maar beslist talrijk vond

hij hem toch maar op enkele plaatsen: Griendsveen, Sevenum, Gronsveld. Moge-

lijk wijst dit op een voorkeur voor vochtiger terreinen. Nu ook gevonden op Ame-

land, zodat alleen Rottum dus nog in de rij van de waddeneilanden ontbreekt.

De eerste generatie kan reeds in de eerste week van juni verschijnen. De uiter-

ste data ervan zijn nu: 4.VI (in 1959, Lucas) tot eind VIII. Na de in 1949 op-

gegeven slotdatum 19. VIII komen nog: 24.VIII.1960, enkele exemplaren te Oost-

kapelle en te Valkenisse (van Aartsen) en op 25 en 31.VIII.1962, een paar exem-

plaren te Burgh (Leffef). Het is moeilijk aan te nemen, dat dit vertegenwoor-

digers van een tweede generatie waren, daar 1962 een koud jaar was. Te Stein

werd nog op 12. IX. 1963 een exemplaar gevangen (Pater Munsters). Maar ook

dit jaar was biezonder ongunstig, zodat zelfs deze late datum geen enkele zeker-

heid biedt, dat het dier tot een tweede generatie behoorde.

De laatste datum voor de zeer partiële tweede generatie is nu 3.X (in 1959 te

Hendrik-Ido-Ambacht, Bogaard). Een vers exemplaar van 12.IX.1947 (Aerden-

hout, van Wisselingh) behoort in deze warme zomer zeker tot de tweede gene-

ratie.

Variabiliteit, f. delictata Prout, 1913. Exemplaren zonder de donkere

vlekjes voor de achterrand werden nog aangetroffen te: Bolsward (Zool. Mus.);

Zelhem, Nieuwkoop, Baarlo (Lucas); Naardermeer (Wolfschrijn); Amsterdam-

se Bos (Peerdeman); Aerdenhout (van Wisselingh); Melissant (Huisman);

Valkenisse (van Aartsen); Sint Michielsgestel (Knippenberg). Blijkbaar nogal

verbreid onder de soort.

f. lutescens Lempke, 1949. De vorm met strogele grondkleur werd nog bekend

van Delft (van Oosten).

f. fuscomarginata Lempke, 1949- Exemplaren, waarbij het achterrandsveld van

voor- en achtervleugels opvallend verdonkerd is, nog van: Peize, Doetinchem,

Kortenhoef, Best (Zool. Mus.); Almelo (van der Meulen); Aalten (van

Galen); Gerendal (van Mastrigt).

f. mediofasciata Lempke, 1949. Een exemplaar met opvallend duidelijke mid-

denschaduw op voor- en achtervleugels nog van Valkenisse (Zool. Mus.).

f. suf f usa Lempke, 1949. Een exemplaar met zwart bestoven vleugels nog van

Geulem (Zool. Mus.).
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Idaea subsericeata Haworth. Tijdschr. Entom. 90 : 165 ; Cat. VIII : (575). De
vlinder blijkt in ons land beperkt te zijn tot de zuidelijke helft van het kustgebied

en het westelijk deel van het Fluviatiel District. Vooral de nieuwe vindplaatsen in

het laatstgenoemde gebied zijn interessant, daar hieruit duidelijk blijkt, dat het

Nederlandse areaal niet beperkt is tot de kuststrook.

Uit het in fig. 61 afgebeelde histogram, samengesteld uit de gegevens van 544

gedateerde exemplaren, blijkt, dat ook deze soort twee generaties heeft, waarvan

de vliegtijden tussen half mei en half september vallen (14.V —16. IX). De
hoofdvliegtijd van de eerste valt in juni en begin juli, die van de tweede duidelijk

]

'

J

Fig. 61. Histogram van Idaea subsericeata Haworth

zwakkere in augustus. Of de kleine topjes in de derde decade van juli nog tot de

eerste generatie behoren, of reeds tot de tweede, is op het ogenblik moeilijk te

beslissen. (Het is in dit verband interessant er op te wijzen, dat de vlinder op

de Britse eilanden slechts één generatie heeft. Ook is hij daar in het geheel niet

in hoofdzaak geconcentreerd in het kustgebied zoals bij ons. Zie ,, South", nieuwe

editie, 2 : 114—115, 1961).

Vindplaatsen. Z.H.: Oostvoorne (in 1959 algemeen, Lucas), Hellevoetsluis,

Melissant, Ouddorp. 21.: Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse, Cadzand, Clinge.

N.B.: Bergen op Zoom (I960, 1965, Asselbergs).

Variabiliteit, f. anastomosaria nov. De eerste dwarslijn en de midden-

schaduw van de voorvleugels raken elkaar of zijn gedeeltelijk of voor het grootste

deel samengesmolten. Westenschouwen, $, VI. 1961 (holotype, Zool. Mus.).

[The basal line and the central shade of the fore wings touch each other or are partly

or for the greater part confluent.]

Idaea trigeminata Haworth. Tijdschr. Entom. 90 : 165; Cat. VIII : (575). Nog
steeds is alleen de al bijna een eeuw oude vangst van een $ bij De Glip uit ons

land bekend. Toch is de mogelijkheid van hernieuwde vondsten hier te lande niet

uitgesloten blijkens de vangst van een exemplaar te Sutendael in Belgisch Lim-

burg op 7 september 1948 (Lambilltonea 49 : 58).

Het Nederlandse exemplaar is afgebeeld op plaat 13 fig. 4.

Idaea emarginata L. Tijdschr. Entom. 90 : 166; Cat. VIII : (576). De combi-

natie van de twee lijsten van vindplaatsen geeft een verbreiding over vrijwel het
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gehele land te zien zonder voorkeur voor een duidelijk biotoop. Toch is de vlinder

op de meeste plaatsen geen gewone soort. Leffef vond emarginata in 1956 op

Terschelling lokaal, maar zeer talrijk in de Kooibosjes. Hij schrijft: ,,Ik heb opge-

merkt, dat de rups graag Convolvulus eet, vooral C. arvensis, zodat op de groei-

plaatsen hiervan de imagines ook talrijker zijn. Te Sevenum vond ik bij toeval de

rupsjes vooral op en bij akkers op Convolvulus septum en C. arvensis, ook op

lage struiken, opslag van de grauwe wilg {Salix cinerea) en ratelpopulier".

De vlinder is nu ook op Vlieland gevonden, zodat hij thans bekend is van de

drie westelijkste waddeneilanden.

De vliegtijd kan tot eind augustus duren. In 1962 (koud en somber jaar) werd

nog op 27. VII een exemplaar te Burgh gevangen (Leffef), waardoor de uiterste

data nu worden: 20. VI

—

27.VIII. De hoofdvliegtijd is juli. In de collectie van

het Zool. Mus. bevindt zich een $ , dat 18 september 1869 te Velp werd gevan-

gen. Dit moet wel tot een hoogst zelden voorkomende (dus zeer partiële) tweede

generatie behoord hebben.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Tietjerk, Eernewoude, Oosterwolde, Wijnjeterp,

Nijetrijne, Nijemirdum, Tjerkwerd. Gr.: Sellingerbeetse. Dr.: Veenhuizen, Odoorn, Schoonlo,

Vledder, Havelte. Ov.: Enschede, Losser, Denekamp, Volthe, Vasse, Reutum, Albergen.

Weerselo, Molenven (Saasveld), Tusveld, Almelo, Aadorp, Nijverdal, Hoge Heksel, Eerde,

Vilsteren, Rechteren, Diepenveen, Colmschate, Vollenhove. Gdl.: Garderen, Elspeet, Huls-

horst, Vierhouten, Gortel, Tongeren, Epe, Vaassen, Wiessel, Hoog-Soeren, tichelen, Beek-

bergen, Teuge, Wilp, Voorst, Voorstonden, Hall; Joppe, de Voorst, Eefde, Warken, Ver-

wolde, Borculo, Korenburgerveen, Winterswijk, Kotten, Wooldse veen, Bredevoort, Doe-

tinchem, Hummelo, Hoog-Keppel, Babberich, Tolkamer, Berg en Dal; Slijk- Ewijk. Utr.:

Doorn, Bunnik, Utrecht, Bilthoven, Soesterberg, Amersfoort, Botshol. N.H.: 's-Graveland,

Naardermeer, Muiderberg, Weesp, Halfweg, Zaandam, Middenmeer, Schoorl, Bergen,

Castricum, Santpoort, Bloemendaal, Heemstede. Z.H.: Nieuwkoop, Katwijk, Oegstgeest,

Meijendel, Voorschoten, Delft, Schelluinen, Arkel, Asperen, Hendrik-Ido-Ambacht, Oud-

dorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Serooskerke, Valkenisse, Cad-

zand. N.B.: Hoogerheide, Bergen op Zoom, Oosterhout, Dorst, Galder, Esbeek, Sint Michiels-

gestel, Kampina, Acht, Eindhoven, Vessem, Bergeijk, Geldrop, Nederwetten, Nuenen, Liessel,

Someren, Leende, Helenaveen, De Rips, Sint Anthonis, Oploo. Lbg.: Mook, Gennep, Geijste-

ren, Broekhuizen, Griendsveen, Sevenum, Roggel, Tegelen, Steijl, Baarlo, Belfeld, Moesel,

Sint Odiliënberg, Limbricht, Montfort, Annendaal, Echt, Stein, Brunssum, Klimmen, Wrakel-

berg, Wijlre, Gerendal, Ambij, Bunde, Cadier en Keer, Sint Pietersberg, Kannerbos, Rijckholt.

Oost-Maarland, Eijsden, Sint Geertruid, Margraten, Eperheide, Slenaken, Cottessen, Camerig,

Vijlen, Mamelis, Lemiers.

Variabiliteit, f. pallida Lempke, 1949. Exemplaren met opvallend lichte

grondkleur zijn niet zeldzaam. Ik ken ze nu van zoveel vindplaatsen, dat een

opsomming ervan achterwege kan blijven.

f. brunnescens Lempke, 1949. Exemplaren met bruinachtige grondkleur van:

Aalten (Zool. Mus.); Eindhoven, Nuenen (Verhaak); Baarlo (Lucas).

f. fusca Bergmann, 1955, Großschmetterl. Mitteldeutschlands 5 (1): 178. Dit

is de juiste naam voor de bij ons niet al te zeldzame wijfjes met donkerder bruine

grondkleur en zeer brede zwartachtig bruine middenschaduw, terwijl ook het ach-

terrandsveld verdonkerd is. Nieuwe vindplaatsen: Tongeren (Zool. Mus.); Aal-

ten (van Galen); Bergen op Zoom (Asselbergs); Bergeijk, Epen (van

Wisselingh).
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f. obsoleta Lempke, 1949. Zeer zwak getekende exemplaren nog van: Odoorn

(Peerdeman); Wijk aan Zee (Zool. Mus.); Bergen op Zoom (Asselbergs).

f. distincta nov. De postdiscale dwarslijn op voor- en achtervleugels opvallend

duidelijk, soms ook de basale. Boekhorst, $ ,
juli 1928 (holotype), Kortenhoef,

Oosterhout (Zool. Mus.).

[The postdiscal line on fore and hind wings very distinct, sometimes also the basal one.]

f. impuncta nov. De middenstip op de bovenzijde van de voorvleugels ont-

breekt. Diepenveen, Vorden, Wijk aan Zee, $ , 5. VII. 1909 (holotype) (Zool.

Mus.); Amsterdam (Küchlein).

[The central spot on the upper side of the fore wings is absent.]

Dwergen. Terschelling, Berg en Dal, Heemskerk (Zool. Mus.).

Idaea aversata L. Tijdschr. Entom. 90 : 166; Cat. VIII : (576). In het Wadden-

district nu bekend van Terschelling, Vlieland en Texel. Ook in het Hafdistrict en

het Fluviatiel District zijn nu vrij veel vindplaatsen bekend geworden, zodat het

wel duidelijk is, dat de vlinder over vrijwel het gehele land verbreid is, al is hij in

bosachtige gebieden toch het gewoonst.

De eerste generatie kan al eind mei beginnen te vliegen. De vroegste datum

wordt nu: 31.V, in 1959 genoteerd door van de Pol.

De tweede generatie is niet zo zeldzaam als nog in 1949 leek. Leffef schrijft:

,,In alle jaren dat ik heb gevangen, heb ik deze generatie aangetroffen, zeker te

Apeldoorn, maar ook te Burgh en Gronsveld, steeds in september". Er blijkt in

gunstige seizoenen zelfs nog een kleine derde generatie te kunnen voorkomen. In

1959 kwamen te Apeldoorn twee verse exemplaren op 2 5. IX (Leffef) en dezelf-

de dag werd de vlinder ook te Hendrik-Ido- Ambacht gevangen (Bogaard),

terwijl van Aartsen dat jaar op 1 oktober een gaaf exemplaar te Huizen (N.H.)

ving. In 1964 ving Blom de vlinder nog op 3 oktober te Westervelde.

Variabiliteit, f. lividata Clerck, 1759. De vorm met donkere midden-

band en donkere achterrand (die natuurlijk bij beide kleurvormen kan voorkomen)

is niet zeldzaam blijkens het grote aantal thans bekende vindplaatsen.

f. aurata Fuchs, 1900. Hetzelfde geldt voor de gele vorm met donkere midden-

band. Procentueel niet gewoon, maar vrij verbreid.

f. aureo spolpata Boldt, 1925. De gele vorm zonder donkere middenband is nog

iets gewoner dan de vorige.

f. diluta Hannemann, 1917. Grijze gebande exemplaren, waarbij de begrenzing

van de band aan één zijde ontbreekt, zijn zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Apel-

doorn, Hilversum (Zool. Mus.).

f. aurodiluta Hannemann, 1917. Dezelfde vorm met gele grondkleur is uiter-

aard nog zeldzamer. Nieuwe vindplaats: Soest (Zool. Mus.).

f. dilutata Preissecker, 1923. Evenmin gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Eext,

Amsterdam, Heemskerk, Wijk aan Zee (Zool. Mus.).

f. late] 'asciata Wehrli, 1913. Exemplaren met duidelijk verbrede middenband

op de voorvleugels werden nog bekend van: Haren-Gr., Apeldoorn (Zool. Mus.);

Boxtel (Verhaak).
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f. tenuijasciata Lempke, 1949- Geen nieuwe vindplaatsen.

f. unilineata Lempke, 1949. Ongebande exemplaren, waarbij alleen de buiten-

ste dwarslijn nog aanwezig is, werden nog gevangen te: Apeldoorn, Nijmegen,

Heemskerk, Breda (Zool. Mus.); Bussum (ter Laag); Rotterdam (Lucas).

f. d emarginata Reisser, 1961, Z. Wiener ent. Ges. 46 : 186. Donker gebande

exemplaren, waarbij het achterrandsveld van de vleugels ongetekend is. Nijmegen

(Zool. Mus.).

f. bilineata nov. Op voor- en achtervleugels ontbreekt de middenschaduw. Zeist,

?, 1955 (Gorter); Waalwijk, 9, 1.VII.1951 (holotype, Didden).

[The central shade is absent on fore and hind wings.]

f. nigrolineata Reisser, 1961, Z. Wiener ent. Ges. AG : 180. Voor- en achter-

vleugels met opvallend dikke donkere middenschaduw. Westenschouwen (Peer-

deman); Eperheide, $, 28. VI. 1946 (van der Meulen).

f. marginata nov. Op voor- en achtervleugels is de ruimte tussen de tweede

dwarslijn en de achterrand verdonkerd, maar er is geen donkere middenband.

Ouddorp, i$, 13.VII.1964 (holotype, Vroegindeweij); Oosterhaar (van der

Wolf); Swalmen (Lücker).

[Upper side fore and hind wings: the area between postdiscal line and fringe darkened,

but there is no dark central band.]

f. su ff usa Lempke, 1949. Exemplaren, waarbij de gehele grondkleur donker

bestoven is, werden verder nog aangetroffen te: Apeldoorn, Lochern, Valkenisse,

Oisterwijk (Zool. Mus.); Heemstede (van de Pol); Dordrecht (Leids Mus.).

f. impuncta Lempke, 1949. Exemplaren zonder middenstip zijn blijkbaar zeld-

zaamheden. Vindplaatsen: Apeldoorn, Berg en Dal (Zool. Mus.).

Dwergen. De Velhorst (Zool. Mus.); Bennekom (van de Pol).

Idaea straminata Borkhausen, 1794 (inornata Haworth, 1809). Tijdschr.

Entom. 90 : 168; Cat. Vili : (578). Hoewel het voornaamste biotoop ongetwijfeld

door de zandgronden gevormd wordt, is de vlinder ook op enkele plaatsen in het

Fluviatiel District aangetroffen en blijkt hij tevens vrij verbreid in het Krijt-

district te zijn. Nu van één van de waddeneilanden bekend.

De eerste generatie kan al begin juni beginnen te vliegen. De vroegste datum is

nu 6. VI (in 1959, Lucas). De data van de zeldzame tweede generatie worden nu:

22.VIII —3.X. In 1948, 1959 en 1962 werden er enkele exemplaren van waarge-

nomen.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (enkele exemplaren in 1956, Leffef), Wijnjeterp

Nijetrijne, Nijemirdum. Dr.: Schoonlo. Ov.: Holten, Balkbrug, Abdij Sion. Gdl.: Stroe

Garderen, Uddel, Vierhouten, Nunspeet, Ede, Nierssen, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel

Uchelen, Teuge, Terwolde, Empe, Beekbergen, Laag-Soeren, Imbosch, Kemperberg, Hoender

lo, Kootwijkerveen, Wageningen; Lochern, Silvolde, Laag-Keppel, Hoog-Keppel, Angerlo

Tolkamer, Berg en Dal; Heteren (1964, Huisman). Utr.: Maarn, Austerlitz, Soesterberg

Amersfoort. N.H.: Blaricum, Egmond aan den Hoef, Bakkum, Heemskerk. Z.H.: Meijendel

Vlaardingen (1949, van Katwijk), Hendrik-Ido-Ambacht (1957, Bogaard), Hellevoet

sluis (Leffef). Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Drunen, Leen
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de, Liessel, Helenaveen, De Rips, Sint Anthonis. Lbg.: Lomm, Broekhuizen, Griendsveen,

Sevenum (een van de weinige plaatsen, waar de soort gewoon is, even talrijk als aversata,

Leffef), Roggel, Meynweg, Wijlre, Wrakelberg, Gerendal, Ambij, Bunde, Cadier en Keer,

Gronsveld, Sint Geertruid, Vijlen.

f. agro stemmata Guenée, 1858. Exemplaren met nauwelijks zichtbare tekening

nog van: Wiessel, Meijendel, Oostvoorne (Lucas); Apeldoorn, (van Wisse-

lingh); Bussum, Oostkapelle (Zool. Mus.).

f. rufescens Cockayne, 1952, Ent. Ree. 64 : 68. Grondkleur van de vleugels met

roodachtige tint. Cockayne schrijft, dat deze vorm in Engeland ongeveer even

gewoon is als die met grij sachtige grondkleur. Ik zag tot nog toe slechts één

Nederlands exemplaar met een duidelijk rose tint: Bergen op Zoom (Asselbergs).

Rhodometra Meyrick

Rhodometra sacraria L. Tijdschr. Entom. 90 : 195; Cat. VIII : (605). In 1949

kenden we nog slechts twee exemplaren, die in Nederland gevangen waren (in

1925 en 1944). Daarna werd er één aangetroffen in 1958, terwijl de vlinder in alle

jaren van 1961 tot en met 1964 werd waargenomen. In 1965 ontbrak hij bij de

immigranten, maar 1966 werd een topjaar, toen het voor ons land ongekend hoge

aantal van 34 exemplaren werd genoteerd.

De soort is nu ook bekend van Denemarken. In 1961 (dat ook voor Nederland

een betrekkelijk goed jaar was met acht exemplaren) werd op 11. VIII een exem-

plaar op Seeland gevangen (cf. Flora og Fauna 68 : 15, 1962). Datzelfde jaar

werd het tweede Duitse exemplaar op het eiland Sylt gevangen. In 1966 werden

in Denemarken zes exemplaren gevangen, alle in augustus (mededeling S. Kaa-

ber). In België werden in september 1964 de twee eerste exemplaren aangetroffen

{Lambillionea 65 : 76, 1966). In 1966 ving Warlet de vlinder tussen 15 en

23. VIII te Warsage (prov. Luik, ± 7 km ten z van het Nederlandse Sint Geer-

truid) zowel op licht als buiten en kweekte hem ook uit het ei met Polygonum

aviculare en Campanula rotundijolia. Deze generatie kwam van 3—11 oktober

uit de pop {Lambillionea 66 : 14—16, 1966).

Wat de Britse eilanden betreft, is de soort in geheel Groot-Brittannië waarge-

nomen, maar het meest in het zuiden van Engeland. De beste maand is augustus,

dan volgen september en oktober. Van mei en juni zijn enkele waarnemingen be-

kend, iets meer van juli. Vanaf 1949 is sacraria in de meeste jaren aangetroffen.

Goede seizoenen waren 1949 met 236 stuks en 1961 met 200. Maar in 1966 be-

droeg het totale aantal waargenomen exemplaren slechts 30!

Vroege immigranten zijn uit ons land niet bekend. De data van de Nederlandse

exemplaren vallen tussen 13.VIII en 25. X. In overeenstemming met de Britse er-

varing is augustus de beste maand (35 stuks), dan volgt september met negen en

tenslotte oktober met vijf exemplaren. De kans, dat de immigranten zich bij ons

nog in het najaar kunnen voortplanten, is niet groot. In 1966 werden 33 vlinders

tussen 13. VIII en l.IX gevangen, daarna slechts één exemplaar op 14. X. Binnens-

huis zal het natuurlijk veel beter gaan.
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Vindplaatsen. Ov.: Abdij Sion, VIII. 1966, vijf exemplaren (Flint, Pater Ama-
deus). Gdl.: Putten, 13.VIII.1966 (Camping). N.H.: Muiderberg, 14.X.1966 (Wol-
schrijn); Halfweg, 21 en 22.IX, 2.X.1961, drie verse mannetjes, 21.VIII.1966 (van
Aartsen); Callantsoog, 25.VIII.1966 (Lourens); Egmond-Binnen, 26.VIII.1966 (Br. F.

Melkert); Heemskerk, 17.IX.196l, 19.VIII.1962 (van Aartsen); Overveen, 8.IX.1964

(Leffef). Z.H.: Arkel, 17.VIII en 1.IX.1966 (Zwakhals); Hendrik-Ido-Ambacht, 29.VIII.

1966 (Bogaard); Hellevoetsluis, 1.X.1964 (Leffef); Melissant, 28.VIII.1958, 17.VIII.1966

(Huisman). ZI.: Haamstede, begin IX. 1961, vier exemplaren (Leffef); Burgh, 25.X.1963

(Boot); Oostkapelle, 15.IX.1964 (Leffef). N.B.: Bergen op Zoom, 16.VIII.1966 (Assel-

bergs); Boxtel, 1966 (Aukema). Lbg.: Blerick, 14VIII.1966, twee exemplaren (Otten-

heijm); Tegelen, 16.VIII.1966 (Peerdeman); Belfeld, 18.VIII.1966 (Cox); Swalmen,

15VIII.1966 (van Oosterhout); Meynweg, 14 en 15.VIII.1966, drie exemplaren (Maas-

sen es.): Annendaal, 13 en 20.VIII.1966, drie exemplaren (Maassen); Sittard, 16.VIII.

1966, twee exemplaren (Penners).

Larentiinae

Lythria Hübner

Lythria rotaria Fabricius, 1798 {Phalaena purpurata L., 1761, Fauna Svecica,

ed. II : 341, nee Phalaena purpurata L., 1758, Syst. Nat., ed. X : 505). Tijdschr.

Entom. 92 : 113; Cat. IX : (608). Een nieuwe spoordijk-vindplaats is Sliedrecht,

waar de vlinder gewoon is (Bogaard). Behalve Spanga zijn nog twee plaatsen in

hetzelfde afwijkende biotoop bekend geworden en in dezelfde hoek van het land:

Scherpenzeel-Fr. en de Belterwijde. Een interessant probleem is, op welke zuring -

soort de rups in dit vochtige biotoop voorkomt. Blijkens de in fig. 62 gereprodu-

ceerde verspreidingskaart is de vlinder nu bekend van alle grote waddeneilanden.

Er komen in gunstige seizoenen ongetwijfeld drie generaties voor. De eerste,

vrij zwakke, kan van de eerste decade van april tot half juni voorkomen (3. IV

—

12. VI), de tweede van half juni tot in de tweede helft van augustus (13. VI

—

19. VIII), de derde van de tweede helft van augustus tot in september en bij grote

uitzondering tot in oktober (24. VIII, gekweekt exemplaar, —15.X). In 1963

ving van Aartsen een flinke serie verse exemplaren op 30. VIII, die stellig tot

een derde generatie behoord hebben. Overigens blijkt uit het in fig. 63 afgebeelde

histogram, dat van deze generatie weinig gegevens bekend zijn. Het zou niet on-

mogelijk zijn, dat het eenzame exemplaar van 15 oktober tot een exceptionele

vierde generatie behoord heeft, vooral gezien ook het soms snelle groeien van de

rupsen. Dat de dagtotalen in het histogram meest betrekkelijk laag zijn, komt

doordat de vlinder slechts zelden op licht gevangen wordt. Alleen kapelaan Groe-

nendijk meldde mij twee exemplaren, die op deze wijze verzameld waren en

Aukema vertelde mij, dat ook op Terschelling een rotaria op de lamp gevangen

was.

Variabiliteit, f. unicolora Lempke, 1934. Enkele eenkleurig donkere

voorjaarsdieren werden nog gevangen te: Oudemirdumer klif (Herwarth); 01-

demarkt (van de Pol); Bilthoven (Huisman); Zandvoort (Kuijken); Nuenen

(Neijts).

f. depurpurala Kitt, 1918. Nieuwe vindplaatsen: Texel, $ (Zool. Mus.); Clinge

(Peerdeman).
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Fig. 62. Verbreiding in Nederland van Lythria rotarla Fabricius

f. pseudotypica Lempke, 1934. Dat de kleine helder gekleurde dieren zonder

twijfel tot de eerste generatie behoren, blijkt wel uit de data van de exemplaren in

het Zool. Mus.: 19. IV

—

19.V. Nieuwe vindplaatsen: Soest, Soesterveen (Zool.

Mus.); Lisse (Mus. Rotterdam).

f. hilariata Kirt, 1918. Gewoon, zowel bij het $ als bij het ? .

f. su ff usa Lempke, 1934. Zeer gewoon bij $ en $ .

f. nï gric aria Lempke, 1934. Een goed $ van deze donkere zomervorm van

Venlo (Zool. Mus.).

f. tenuivïttata Lempke, 1934. Exemplaren met zeer smalle banden op de voor-

vleugels zijn niet gewoon, maar ze zijn van zoveel vindplaatsen bekend, dat een

opsomming achterwege kan blijven.
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Fig. 63. Histogram van Lytbria rotarla Fabricius

f. mevesi Lampa, 1885. Bij het $ zijn exemplaren met grijsachtige banden vrij

gewoon, maar in het Zool. Mus. slechts één 9 van Hilversum.

f. e j fusata Lempke, 1934. Zomerdieren met zeer flauwe normaal gekleurde

banden zijn toch niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Soest, Hilversum, Huizen

(Zool. Mus.).

f. basinuda nov. Op de bovenzijde van de voorvleugels ontbreekt de wortel -

band. Zeldzaam. Sliedrecht, $, 5. VIII. I960 (holotype, Maassen); Eindhoven,

$ , 29.VII.1949 (Verhaak).

[Upper side fore wings: the basal band is absent.]

f. clausa nov. De rode band aan de wortel van de voorvleugels is verlengd tot

de binnenrand en raakt daar de rode postdiscale band. Plaat 13 fig. 12. Swalmen,

S, ll.VIII.196l (holotype, Maassen).

[The red basal band of the fore wings is lenghtened and touches the red postdiscal band

at the inner margin.}

f. rufonervata nov. De postdiscale band op de bovenzijde van de voorvleugels

is lichtrood, maar wordt doorsneden door donkerrode aderen. Amsterdam, $ ,

27.VI.1935 (holotype, van der Meulen).

[The postdiscal band of the fore wings is pale red, but is intersected by dark red ner-

vures.]

f. trilineata Stauder, 1916. Exemplaren, waarbij de buitenste band van de

voorvleugels over de hele lengte gespleten is, komen zowel bij het $ als bij het

2 vrij gewoon voor.

f. tangens Hannemann, 1917. Vrij verbreid onder de soort, maar bij het $ (te

oordelen naar het materiaal in het Zool. Mus.) meer dan bij het $ : elf tegen vijf.

f. trijurca Hannemann, 1917. Dit is blijkbaar een zeldzaamheid: geen enkele

nieuwe vindplaats !

f. triangulata Hannemann, 1917. Evenmin gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Vries

(Kooi); Amerongen (Caron); Huizen (Lempke); Sliedrecht, Montfort (Maas-

sen); Nuenen (Lucas); Someren (Peerdeman).

f. rubrovïttata Hannemann, 1917. Nieuwe vindplaatsen: Odoorn (Peerde-

man); Sliedrecht (Lucas).
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f. latevittata Lempke, 1950. Exemplaren met sterk verbrede buitenband, zonder

evenwel de achterrand van de voorvleugels te bereiken, zijn zowel bij het $ als bij

het $ gewoon.

f. rubri or Hannemann, 1917. Van deze extremere vorm werden exemplaren ge-

vangen te: Nijmegen (Zool. Mus.); Hilversum (Caron); Sliedrecht (Bogaard);

Steijl (Br. Anthonius).

f. conjluens Oberthür, 1896. Nieuwe vindplaats: Sliedrecht (Mus. Rotterdam).

f. sarmatica Prüffer, 1914. Nieuwe vindplaats van deze prachtige rode vorm:

Amsterdam (van der Meulen).

Gynandromorf. Diederen ving 11. VI. 1950 een exemplaar te Schinveld,

dat links $ en rechts $ is.

Pathologisch exemplaar. Achtervleugels verbleekt. Echt, > 9 (Zool.

Mus.).

Mesotype Hübner

Mesotype virgata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 92 : 127; Cat. IX : (622). Het

hoofdverspreidingsgebied is het duingebied langs de kust van de Noordzee, van

Ameland tot Cadzand. Of de vlinder inderdaad op Schiermonnikoog ontbreekt, zal

de toekomst moeten leren. Daarnaast bevindt zich een klein territorium in het

uiterste zuidoosten van Limburg, waar de soort evenwel slechts in gering aantal

blijkt voor te komen. In de duinstreek is virgata echter ook niet overal even ge-

woon. De inventarisaties van het RI VON leverden het volgende resultaat op:

zeer lokaal, maar gewoon op Terschelling (in grazige milieus, in het binnenland

en tegen het Wad), talrijk te Haamstede, veel minder te Overveen en weinig te

Schoorl (Leffef). Ook in het duingebied van Goeree is de vlinder gewoon, terwijl

een enkel exemplaar zelfs wel eens afdwaalt tot op de klei van Flakkee (Huis-

man).

J

'

J

Fig. 64. Histogram van Mesotype virgata Hufnagel
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De uiterste data van de vliegtijden zijn nu: 6. IV —24. IX. De laatste datum

werd in 1961 te Burgh genoteerd (Leffef). In het algemeen komt de vlinder in

de tweede helft van september echter nauwelijks meer voor. Het in fig. 64 afge-

beelde histogram, samengesteld uit de gegevens van alle bereikbare collecties en de

notities van de RIVON-inventarisaties, laat duidelijk zien, dat de hoofdvliegtijd

van de eerste generatie in mei valt, die van de tweede (welke ook talrijker is) in

juli. Eind augustus en begin september komt vrijwel zeker nog een partiële derde

generatie voor (althans in gunstige seizoenen). In warme zomers kan deze zelfs

al vroeger in augustus verschijnen. De opvallende toppen van 13. VIII en 20. VIII

worden vooral veroorzaakt door tellingen van 80 stuks in 1955 (fraai weer in juli,

warm en droog in augustus) en 70 in 1959 (warme en droge zomer) (Huisman).

De interpretatie, die Lucas aan zijn waarnemingen in 1959 te Oostvoorne geeft

{Ent. Ber. 20 : 324, I960), is dan ook niet juist. De exemplaren van 11. IV

—

4.VI behoorden tot de eerste generatie, die van 27. VI —9. VII tot de tweede en

die van 5. VIII —12. IX grotendeels tot de derde. In dit verband mag er op ge-

wezen worden, dat de rups zeer snel groeit: hij kan in ongeveer vier weken vol-

wassen zijn. Cf. H. W. de Graaf in „Sepp", serie 2, 4 : 206, 1886 en
J.

Hellins

in Ent. mo. Mag. 10 : 255, 1874 (onder de naam Eubolia lïneolatd).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Sint Anna Parochie, 15.VI.1946 (Stobbe, zwer-

ver). N.H.: Schoorl, Bakkum. Z.H.: Noordwij kerhout, Voorschoten, Meijendel, Hellevoet-

sluis, Melissant. Zl.: Renesse, Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse,

Cadzand. Lbg.: Camerig, Vijlen (op beide plaatsen weinig, Leffef).

Variabiliteit, f. impunctata Petersen, 1902. Exemplaren zonder midden-

stip op de voorvleugels komen weinig voor. Nieuwe vindplaats: Burgh (Zool.

Mus.).

f. tangens Lempke, 1950. (Evenals bij de volgende vorm slaat de naam op

de lichte binnenwaartse begrenzing van het middenveld). Waarschijnlijk overal

in klein aantal onder de soort aan te treffen. Castricum, Burgh, Zoutelande (Zool.

Mus.); Oostvoorne (Lucas).

f. cotangens Lempke, 1950. Bij deze vorm raken de beide lichte lijnen elkaar

even boven de binnenrand van de voorvleugels en scheiden zich dan niet meer.

Nieuwe vindplaatsen: Terschelling, Heemskerk, Wijk aan Zee (Zool. Mus.); Oost-

voorne (Lucas).

f. approximata nov. Middenveld van de voorvleugels sterk versmald. Goeree

(Ouddorp), Ç, 1958 (Huisman); Valkenisse, $, 8.VII.1962 (holorype, Zool.

Mus.).

{Central area of the fore wings strongly narrowed.]

f. planicolor nov. Voorvleugels met volledig donker middenveld, dat scherp

afsteekt tegen de lichte grondkleur; overigens normaal. Plaat 13 fig. 10. Burgh,

$, 23.IV.1963 (holotype, Zool. Mus.).

[Fore wings with complete dark central area which strongly contrasts with the pale

ground colour; for the rest normal.]

f. diluta Galvagni, 1920. Exemplaren met geelachtige grondkleur werden nog

gevangen te: Zandvoort (van Wisselingh); Meijendel (Lucas).
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f. obliquata Thunberg, 1784 {contrariata Heydemann, 1933). Heydemann
citeert „South", plaat 54 fig. 3 en 10 (oude editie!). Ook het door Thunberg
afgebeelde exemplaar heeft het middenveld van de voorvleugels door zulke

duidelijke donkere randen afgezet, zodat de synomymie wel juist is. Dergelijke

bonte exemplaren zijn bij ons niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Katwijk, Oost-

voorne (Lucas); Burgh, Haamstede (Zool. Mus.).

f. subtuslineata Lucas, I960, Ent. Ber. 20 : 230. Onderzijde van de achter-

vleugels met opvallend duidelijke postdiscale lijn. Maar ook op de bovenzijde is

deze lijn extra duidelijk, zodat het zeker niet nodig is elk exemplaar om te draaien

om te controleren, of het tot deze vorm behoort. Het holotype (afgebeeld plaat

13 fig. 11) komt in dit opzicht volkomen overeen met de door Heydemann ge-

citeerde figuur 10 van South. De vorm is dan ook een extremere ontwikkeling

van de vorige. Castricum (Aukema); Wassenaar (Zool. Mus.); Oostvoorne

(Lucas).

f. obscurata Lempke, 1950. De vorm met donkere grondkleur en nog donkerder

middenband is niet zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Castricum, Heemskerk,

Noordwijk (Zool. Mus.); Ouddorp (Huisman).

f. unicolor nov. Voorvleugels eenkleurig donker grijsachtig; van de tekening

is alleen de middenstip en een flauwe iets lichtere submarginale lijn over. Goeree

(Ouddorp), $, 13.VIII.1958 (holotype, Huisman).

[Fore wings unicolorous dark greyish-brown, markings absent with the exception of the

central spot and a feeble somewhat paler submarginai line.]

f. bicolorata Cockayne, 1952, Ent. Ree. 64 : 237, pi. X fig. 1 {albescens Lucas,

I960, Ent. Ber. 20 : 230). Grondkleur van de voorvleugels wit, waartegen wortel-

en middenband met hun donkere grenslijnen scherp afsteken; achtervleugels wor-

telhelft grijsachtig met donkere postdiscale band, franjewaarts daarvan wit. Oost-

voorne, i960 (Lucas).

f. brunnescens nov. Grondkleur van de voorvleugels lichtbruin. Melissant,

9, 15.VIII.1953 (holotype, Huisman).

[Ground colour of the fore wings pale brown.]

f. reducta nov. Bovenzijde voorvleugels: het middenveld wortelwaarts begrensd

door één enkele lijn. Oostvoorne, $, 7.V.1960 (holotype, Vestergaard).

[Upper side fore wings: the central area on its inner side bordered by one single line.]

Cataclysme Hübner

Cataclysme riguata Hübner. Van deze zeer kenbare Geometride ving Pater

Munsters in 1966 het eerste Nederlandse exemplaar. Dank zij zijn vriendelijke

medewerking kon het afgebeeld worden op plaat 16 fig. 7.

In de omringende gebieden is de soort vermeld uit de omgeving van Osnabrück

door Jammerath in Ent. Z. Frankfurt 27, Beilage zu Nr. 3 : 46 (1913) als

„nicht häufig". Verder zijn twee oude opgaven uit België bekend, ni. de omgeving

van Luik en het Forêt de Soignes bij Brussel. In zijn Catalogue des Lépidoptères
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de France et de Belgique geeft Lhomme voor Frankrijk op: „presque partout"

(1. e. : 521). Het Europese deel van het areaal wordt gevormd door Zuid-Europa

en het zuiden van Midden-Europa volgens Prout (Seitz, Gross-Schmetterl. 4 :

265, 1914). De vangsten in Nederland en het omringende gebied zijn dus wel de

allernoordelijkste.

Het exemplaar werd in de tweede helft van juni gevangen.

Vindplaats. Lbg.: Stein, $, 24.VI.1966 (collectie Missiehuis).

Note. Prout writes that Cataclysme is related to Euphyia (Seitz, Gross-Schmetterl. 4 :

265, 1914), a very heterogeneous group according to modern conceptions (but the study of

the genitalia was still in its infancy). Herbulot in his list of the Geometridae of France

places the genus with Mesotype in his tribe Cataclysmini, no doubt because of the characters

of the male genitalia {Alexanor 2 : 148, 1962). Both genera have a split uncus and a

divided transtilla, strongly differing in this respect from Euphyia as it is restricted at

present. I therefore accept Herbulot's conception.

Orthonama Hübner

Orthonama vittata Borkhausen. Tijdschr. Entom. 92 : 184; Cat. IX : (679).

Uit de gecombineerde lijsten van vindplaatsen blijkt, dat de vlinder sterk ver-

breid is in ons land. Vooral op vochtige plaatsen kan hij soms zeer gewoon zijn.

Hij is nu van drie van de waddeneilanden bekend.

De eerste generatie kan al begin mei gaan vliegen. De uiterste data ervan zijn

nu: 2.V —8. VIL Van september-exemplaren is het vaak moeilijk uit te maken, of

ze nog tot de tweede of reeds tot de (weinig voorkomende) derde generatie be-

horen. Zekere data van de tweede zijn: 16. VII —6. IX. Een exemplaar van 11. IX.

1951 (Lucas) is twijfelachtig (vergelijk het weeroverzicht van dat jaar in Ent. Ber.

14 : 150, 1952). Een exemplaar van 12.IX.1959 (Halfweg, van Aartsen) moet

in dit zeer gunstige seizoen (vgl. Ent. Ber. 20 : 163) wel tot de derde behoord heb-

ben, evenals een exemplaar van 15. IX. 1959 te Stein (collectie Missiehuis). Daar-

entegen zou ik dat niet durven zeggen van een dier, dat 15. IX. 1962 weer te

Halfweg werd gevangen, daar dat jaar het seizoen koud en laat was (cf. Ent. Ber.

23 : 177, 1963). Exemplaren van 26.IX.1950 (Vollenhove, Winters) en 26.IX.

1965 (Naardermeer, Wolschrijn) zullen echter waarschijnlijk wel vertegen-

woordigers van de schaarse derde generatie geweest zijn.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Sexbierum, Ternaard, Eernewoude,

Fochtelo, Nijetrijne (zeer talrijk, Leffef), Oudemirdum, Tjerkwerd. Gr.: Groningen, Noord-

laren, Veendam. Dr.: De Punt, Roden, Norg, Assen, Eext, Schoonlo, Odoorn, Hooghalen,

Ruinen. Ov.: Albergen, Molenven (Saasveld), Ommen, Rechteren, Dalfsen, Raalte, Boeteler-

veld, Abdij Sion, Holten, Bathmen, Deventer, Platvoet, Schalkhaar, Balkbrug, Zwartsluis,

Vollenhove, Kaienberg. Gdl.: Stroe, Garderen, Uddel, Staverden, Leuvenum, Vierhouten,

Soerel, Wapenveld, Tongeren, Wissel, Vaassen, Gortel, Nierssen, Wiessel, Hoog-Soeren,

Assel, Terwolde, Wilp, Klarenbeek, Voorst, Empe, Voorstonden, Hall, Uchelen, Beekbergen,

Leuvenheim, Spankeren, Dieren, Imbosch, Hoenderlo, Hoog-Buurlo, Kootwijk, Wolfheze,

Wageningen; Epse, Gorssel, Joppe, de Voorst, Warnsveld, Almen, Verwolde, Neede, Win-
terswijk, Laag-Keppel, Hummelo, Hoog-Keppel, Drempt, Angerlo, Groessen, Aerdt; Heteren,

Ochten, Neerijnen. Utr.: Austerlitz, Bunnik, Rhijnauwen, Utrecht, Amersfoort, Spakenburg.

Loenen, Botshol. N.H.: Naarden, Muiderberg, Weesp, Halfweg, Nek, Oosthuizen, Hoorn.

Schoorl, Egmond-Binnen, Castricum, Heemskerk, Bloemendaal. Z.H.: Woerdense Verlaat,

Noorden, Nieuwkoop, Oegstgeest, Meijendel, Delft, Staelduin, Vlaardingen, Vianen, Arkel,
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Schelluinen, Hendrik-Ido- Ambacht, Hellevoetsluis, Melissant. 71.: Burgh, Haamstede, Wes-
tenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Biesbosch, Waalwijk, Zundert, Strijbeek, Sint Michiels-

gestel, Kampina, Boxtel, Nederwetten, Eindhoven, Geldrop, Liessel, Helenaveen, Oploo,

Boxmeer. Lbg.: Geijsteren, Arcen, Griendsveen, Sevenum (op de beide laatste plaatsen tal-

rijk, Leffef), Tegelen, Swalmen, Roggel, Moesel, Sint Odiliënberg, Montfort, Annendaal,

Stein, Brunssum, Cadier en Keer, Bemelen, Bunde, Mesch, Gronsveld, Rijckholt, Oost-

Maarland, Eijsden, Sint Geertruid, Slenaken, Mechelen, Camerig, Vijlen, Holset, Vaals.

Variabiliteit, f. interrupta nov. De smalle donkere band op de voor-

vleugels doorgebroken. Noordlaren, Tongeren, Apeldoorn, Halfweg, Rotterdam

(Zool. Mus.).

Holotype: $ van Apeldoorn, 17. VIII. 1953, in collectie Zool. Mus.

[The narrow dark band on the fore wings interrupted.]

f. centrilinea nov. Bovenzijde voorvleugels: de donkere kleur langs de voor-

rand en tussen de antediscale lijn en de middenschaduw ontbreekt geheel. Wiessel,

Bussum, 9 , 4. VIII. 1918 (dit is het holotype, beide in Zool. Mus.).

[Upper side fore wings: the dark colour along the costa and between the antediscal line

and the central shade fails completely.]

f. costovata Lempke, 1950. De vorm, waarbij van het donkere bandje op de

voorvleugels nog slechts een driehoekige vlek aan de voorrand over is, komt

blijkbaar weinig voor. Nieuwe vindplaats: Noordlaren (Zool. Mus.).

f. molarum V. Schultz, 1930, Wissensch. Beilage Jahresbericht stadi. Freilig-

rathschule Lage (Lippe) 1929/1930 : 22; 1931, Int. ent. Z. Guben 25 (18),

pi. II fig. 33. Grondkleur van de vleugels witachtig bruin, tekening lichtbruin.

Bussum, Woerdense Verlaat, Rijswijk (Zool. Mus.).

f. obsoleta nov. Op de middenstip van de voorvleugels na is alle tekening zeer

onduidelijk of ontbreekt zelfs grotendeels. Leuvenum, $ , 8.IX.1920 (holotype),

Haren-Gr. (Zool. Mus.). Plaat 13 fig. 14.

[With the exception of the central spot of the fore wings all markings obsolete or even

for the greater part absent.]

Dwergen. Warga, Rijs, Amsterdam, Rotterdam (Zool. Mus.); Noordlaren

(van de Pol).

Orthonama obstipata Fabricius. Tijdschr. Entom. 92 : 183; Cat. IX : (678).

Hoewel de vlinder de meeste jaren zeldzaam is, behoort hij nu toch tot onze

regelmatig waargenomen immigranten. Na 1948 (het laatste jaar, dat in Cat. IX
genoemd is) is hij vanaf 1950 tot nu toe alle jaren in de trekverslagen vermeld,

met uitzondering alleen van 1957.

Het topjaar is nu 1961 met 61 exemplaren. Goede jaren waren ook 1964 met

24 stuks en 1966 met 58 stuks. De meeste jaren echter is de soort bij ons zeer

schaars en jaren met 10 of meer gevangen exemplaren zijn dan ook uitzonde-

ringen.

In Denemarken is de vlinder behalve op Bornholm en Mon nu ook aange-

troffen op Funen en in Jutland, maar is daar toch veel zeldzamer dan bij ons. Wat
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de Britse eilanden betreft schrijft Higgins, dat er weinig twijfel aan kan bestaan,

dat obstipata inheems is op de Scilly eilanden en in het zuiden van Ierland (1959,

Entomologist 92 : 248).

In het voorjaar is de vlinder bij ons een rariteit. Tot nog toe is slechts één april-

vangst bekend (16.IV. 1961, Oostvoorne, Lucas). Uit mei kennen we maar vier

waarnemingen (10.V.1958, 23.V.1899, 28.V.1967 en 30.V.1964). Juni-vangsten

zijn wat minder zeldzaam, juli is nog beter, maar de beste maanden voor de soort

zijn toch augustus, september en ook nog oktober. Verrassend zijn de betrekkelijk

vele vangsten in november. De laatste nu bekende vangst is 27. XI (in 1958 te

Aerdenhout, van Wisselingh) . Zie het histogram, fig. 65, samengesteld uit de

gegevens van 257 gedateerde gevangen exemplaren. De herfstdieren zijn vaak

mooi gaaf. Waarschijnlijk zijn het dan in ons land geboren afstammelingen van

immigranten. In gevangenschap zijn rupsen van in augustus of begin september

gevangen wijfjes trouwens zeer gemakkelijk te kweken, maar de vlinders moeten

nog wel hetzelfde jaar tot ontwikkeling kunnen komen.

v
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Fig. 65. Histogram van Orthonama obstipata Fabricius

In het hieronder volgende overzicht zijn alle vindplaatsen vermeld, waar de

vlinder na 1950 is waargenomen, doch alleen met het jaartal. Verdere biezonder-

heden zijn in de jaarlijkse trekverslagen te vinden. Er blijkt wel duidelijk uit, dat

obstipata in de vier noordelijke provincies veel schaarser is dan in de rest van het

land.

Vindplaatsen: Fr.: Terschelling (1961), Leeuwarden (1950), Ternaard (1966).

Gr.: Veendam (1947). Dr.: Dingelo (1966). Ov.: Abdij Sion (1966). Gdl.: Wiessel (1955),

Apeldoorn (1959, 1966, 1967); Gorssel (1953), Aalten (1959): Slijk-Ewijk (I960, 1961);

Nederhemert (1967). Utr.: Amersfoort (1952), Zeist (1955). N.H.: 's-Graveland (1959),

Muiderberg (1965, 1966), Amsterdamse Bos (1961, 1966), Halfweg (1961, 1966, 1967),

Den Helder (1950), Egmond Binnen (1966), Heemskerk (1952, 1966), Bloemendaal

(1953), Overveen (1964), Aerdenhout (1950, 1952, 1955, 1958), Heemstede (1955).

Z.H.: Leiden (1952, 1958), Meijendel (1956, 1958), Schelluinen (1958, 1964), Spijk (1964),

Hendrik-Ido- Ambacht (1958—1961, 1964, 1966), Oostvoorne (1958, 1960, 1961), Melis-

sant (1955, 1958, I960, 1961, 1966), Ouddorp (1959, 1966). ZI.: Burgh (1961—1964,

1966), Westenschouwen (1961, 1962), Oostkapelle (1961, 1966), Zoutelande (1967),

Valkenisse (1961, 1962, 1966, 1967). N.B.: Nuenen (1952, 1966), Leende (1961). Lbg.:

Montfort (1962), Stein (1951, 1958, 1960—1963, 1966, 1967), Heerlen (i960), Brunssum

(1956, 1959), Heerlerbaan (1958, 1959), Heerderberg (1950), Sint Pietersberg (1952),

Kannerbos (1950), Gronsveld (1961, 1964), Epen (1948, 1952, 1959), Vijlen (1961).

Variabiliteit, f. interrupta Schawerda, 1921. Exemplaren met doorge-

broken middenveld van de voorvleugels werden nog aangetroffen te: Melissant

(Huisman); Valkenisse (Zool. Mus.); Sint Pieter (van der Meulen).

f. delineata nov. Behalve het donkerder middenveld zijn alle overige dwars-

lijnen op de voorvleugels zeer zwak of ontbreken geheel. Apeldoorn, $ , 23. IX.

1959 (holotype, Leffef leg., in Zool. Mus.).
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[With the exception of the darker central area all transverse lines on the fore wings

obsolete or absent.]

f. inocellata Lempke, 1950. Wijfjes zonder het witte ringetje op de voorvleugels

werden nog aangetroffen te Zeist (Gorter) en in Meijendel (Lucas).

f. i $ obscura nov. Grondkleur van de voorvleugels zwartachtig roodbruin, mid-

denband, achtervleugels en lichaam zwartgrijs. Valkenisse, $ , 18.VII.1967 (holo-

type, van Aartsen).

[Ground colour of the fore wings blackish red-brown, discal band, hind wings and body

black-grey.]

Dwerg. Melissant (Huisman).

Teratologisch exemplaar. Linker achtervleugel te klein. Valkenisse,

$, 1967 (van Aartsen leg., in Zool. Mus.).

Xanthorhoe Hübner

Xanthorhoe biriviata Borkhausen. Tijdschr. Entom. 92 : 178; Cat. IX : (673).

Bij de reeds vermelde vindplaatsen komen ruim twee dozijn nieuwe, een verheu-

gend aantal voor deze vrij lokale soort. Sinds de publicatie van Cat. IX is de

vlinder ook in het zuiden van Engeland aangetroffen. In 1955 werd hij talrijk

op één plaats in de vallei van de Theems gevonden. De voedselplant bleek hier

Impatiens fulva te zijn, een Amerikaanse adventief, die op de vliegplaats over-

vloedig groeide en die verbreid is in het zuiden van Engeland (cf. Minnion,

W. E., & B. S. Goodban, Ent. Gazette 7 : 3—6, pi. 1 en 2, 1956). Later is

biriviata ook in Surrey gevonden (R. M. Mere, Proc. & Trans. South London

ent. nat. Hist. Soc. I960 : 66—67, 1961).

De eerste generatie kan tot eind juni vliegen. De grenzen worden nu: 10. IV

—

28. VI. Geen correctie op de vliegtijd van de tweede generatie.

Vindplaatsen. Dr.: Eelde. Ov.: Lettele, Volthe, Molenven (Saasveld), Vriezen-

veen, Zwartsluis. Gdl.: Wiessel, Apeldoorn, De Steeg, Lunteren; De Voorst, Warnsveld,

De Boggelaar, Baak, Bingerden, Woold, Aalten; Neerijnen. N.H.: Heemstede, 5.V en 28.VII.

1956 (van de Pol). Z.H.: Schelluinen (1956 en 1965, Slob), Arkel (1961, Zwakhals).

N.B.: Bergeijk (1963, van Wisselingh). Lbg.: Broekhuizen, De Hamert, Swalmen, Vlodrop,

Stein, Heerlerbaan, Chèvremont.

Variabiliteit, f. tangens Lempke, 1950. Zeer gewoon.

f. tristis nov. Bovenzijde voorvleugels: ruimte tussen wortelveld en midden-

band en tussen middenband en golf lijn donkerbruin, zonder lijntekening. Het

middenveld is franjewaarts dus ook niet door een lichte lijn afgezet. Colmschate,

$ , 23.VI.1938, exemplaar van de tweede generatie uit een eikweek (holotype,

Zool. Mus.).

[Upper side fore wings: space between basal area and central band and between this

band and submarginai line dark brown without transverse lines. The central band is on its

outer side not bordered by a pale line.]

Xanthorhoe designata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 92 : 179; Cat. IX : (674).
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Uit de combinatie van beide lijsten blijkt, dat de vlinder verbreid is over een

groot deel van het land, al is hij lang niet overal gewoon. Vooral op droge gron-

den is hij vaak vrij schaars of ontbreekt niet zelden geheel. Nu bekend van één

van de waddeneilanden.

De eerste generatie kan al half april beginnen te vliegen. In de collectie van

het Zool. Mus. bevindt zich een exemplaar, dat 16. IV. 1920 te Baarn gevangen

werd. Een exemplaar van 14.IX.1953, dat Knoop te Volthe noteerde, kan in dat

seizoen, toen verscheidene soorten dank zij de zachte herfst extra generaties

voortbrachten (zie weeroverzicht in Ent. Ber. 15 : 201, 1954) tot de zeldzame

derde generatie behoord hebben. Hetzelfde is het geval met een designata, die

20. IX. 1958 te Stein werd gevangen (collectie Missiehuis).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling. Oenkerk, Grouw, Bakkeveen. Nijetrijne, Oudemir-

dum. Gr.: Haren, Glimmen, Veendam. Dr.: Roden, Eelde, Schoonlo, Havelte. Ov.: Dene-

kamp, Volthe, Albergen, Rectum, Beerze, Rechteren, Raalte, Abdij Sion, Diepenveen, Zwart-

sluis, Balkbrug. Gdl.: Garderen, Uddel, Vierhouten, Tongeren, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel,

Uchelen, Teuge, Klarenbeek, Empe, Voorstonden, Hall, Laag-Soeren, Hoenderlo, Kootwijk:

Epse, Gorssel, Eefde, Warnsveld, De Voorst, Almen, Silvolde, Terborg, Hummelo, Hoog-

Keppel, Laag-Keppel, Drempt, Doesburg, Angerlo, Tolkamer: Berg en Dal. Utr.: Doorn,

Stoutenburg, Amersfoort, Maartensdijk, Hollandse Rading, Nieuwersluis, Loenen, Haarzui-

lens. N.H.: 's-Graveland, Naardermeer, Weesp, Amsterdamse Bos, Hoorn, Schoorl, Castri-

cum, Bakkum, Heemskerk, Heemstede, Bennebroek. Z.H.: Warmond, Staelduin, Schelluinen,

Arkel, Sliedrecht, Bolnes, Oostvoorne, Rockanje. Hellevoetsluis, Ouddorp. Zl.: Burgh,

Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Goes. N.B.: Zundert, Strijbeek, Bergeijk, Best,

Acht, Eindhoven, Nederwetten, Liessel, Helenaveen. Lbg.: Broekhuizen, Griendsveen, Seve-

num, Tegelen, Swalmen, Roggel, Montfort, Annendaal, Echt, Stein, Eijs, Gulpen, Bunde,

Ambij, Cadier en Keer, Gronsveld, Rijckholt, Oost-Maarland, Eijsden, Mesch, Sint Geertruid,

Vijlen, Vaals.

Variabiliteit, f. hajneri Stauder, 1923 {divisa Lempke, 1950). Het

middenveld (en in de regel ook het wortelveld) van de voorvleugels van dezelfde

grijze kleur als de grondkleur, maar de banden, die beide velden afzetten, normaal

van kleur. Vrij gewoon, in bijna alle niet te korte series voorkomend.

f. bindert Stauder, 1923. Exemplaren met mooi rose of roodachtig middenveld

zijn veel zeldzamer. Nieuwe vindplaatsen: Arnhem (Zool. Mus.); Zeist (Gor-

ter); Bolnes (Lucas).

f. planicolor Lempke, 1950. Exemplaren met effen zwart of bruinzwart mid-

denveld werden nog aangetroffen te: Apeldoorn (Zool. Mus.); Zeist (Gorter);

Leiden (Lucas); Schelluinen (Slob); Nuenen (Neijts).

f. nigrolineata nov. Middenveld van de voorvleugels aan beide zijden door

dikke zwarte lijnen afgezet. Abdij Sion, $ , 16.V.1965 (holotype, Pater Amadeus

Alma).

[Central band of the fore wings bordered on both sides by thick black lines.)

f. c oar data Prout, 1914. Exemplaren met opvallend versmald middenveld ko-

men nogal eens voor. Nieuwe vindplaatsen: Bussum, Vijlen (ter Laag); Heems-

kerk (Zool. Mus.); Aerdenhout, Bergeijk (van Wisselingh); Staelduin (van

Oosten); Nuenen (Neijts).
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f. latefasciata nov. Voorvleugels met opvallend verbreed middenveld. Apel-

doorn, $, 25.VIII.1960 (holotype, Zool. Mus.).

[Fore wings with strikingly widened central band.]

f. costimacula Cockayne, 1953, Ent. Ree. 65 : 163, pi. XII fig. 14. Op de

voorvleugels ontbreekt het onderste gedeelte van de middenband, zodat deze ge-

reduceerd is tot een vlek aan de voorrand. Vijlen, $ , 1962 (alleen op de rechter

voorvleugel, de linker behoort qua tekening tot f. coarctata) (van Aartsen leg.,

Zool. Mus.).

f. defasciata nov. Voorvleugels eenkleurig lichtgrijs, aderen wit, van de nor-

male tekening is alleen het wortelveld aanwezig en de naar de binnenrand on-

duidelijker wordende golflijn, die aan de voorrand door een bruine veeg ge-

markeerd is; achtervleugels eenkleurig lichtgrijs met onduidelijke golflijn. Plaat

14 fig. 1. Bijvank, 9, 18.V.1945 (holotype, Zool. Mus.).

[Fore wings unicolorous pale grey, nervures white, the basal area and the submarginal

line are the only markings present, the latter towards the inner margin obsolete and on the

costa marked by a brown dash; hind wings of a uniform pale grey with an obsolete sub-

marginal line.

Mr. D. S. Fletcher (British Museum, Natural History) kindly identified the specimen

as a form of X. designala.]

Dwergen. Nuenen (Neijts); Montfort (Maassen).

Xanthorhoe spadicearia Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 174;

Cat. IX : (669). Uit de combinatie van beide lijsten van vindplaatsen blijkt dui-

delijk, dat deze soort over vrijwel het gehele land verbreid is en zich in allerlei

biotopen thuis voelt, op de droge Veluwe even goed als in het lage Haf district, «in

het Waddendistrict of in het zuiden van Limburg. Hij is nu van alle Wadden-

eilanden bekend, met uitzondering van Rottum en Ameland. Op tal van plaatsen

noteerde Leffef nauwkeurig het aantal exemplaren, dat hij daar van deze en de

volgende soort waarnam. Overal was spadicearia in de meerderheid, soms in vrij

bescheiden mate, zoals in de Peel, maar in de regel overheerste deze soort sterk,

ook op de voor het RIVON geïnventariseerde Friese vindplaatsen (Terschelling,

Nijetrijne, Oudemirdum). Dat spadicearia in het noorden minder zou voorkomen

dan jerrugata, zoals de in 1950 ter beschikking staande gegevens deden vermoe-

den, is dan ook zeker niet waar.

De eerste generatie kan in vroege jaren al half april beginnen te vliegen

(15.IV.196l, Lucas; 19.IV.1957, Bogaard; 19.IV.196l, Missiehuis Stein). De
derde generatie is in de vrije natuur waargenomen in 1953, 1956, 1957 en 1959

van omstreeks half september tot in de tweede helft van oktober (12. IX —24. X,

de laatste datum in 1957 te Stein).

Vindplaatsen. Fr.: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Zurich, Ternaard,

Eernewoude, Bakkeveen, Fochtelo, Oosterwolde, Appelscha, Wolvega, Nijetrijne, Nijemirdum,

Oudemirdum, Tjerkwerd. Gr.: Borgercompagnie, Veendam, Onstwedde. Dr.: Roden, Peize,

Eelde, Norg, Peest, Zuidlaren, Assen, Anlo, Eext, Schoonlo, Zandberg, Odoorn, Valthe,

Hooghalen. Ov.: Agelo, Molenven (Saasveld), Bornerbroek, Enschede, Holten, Bathmen,

Deventer, Platvoet, Abdij Sion, Diepenveen, Raalte, Nijverdal, Eerde, Dalfsen, Balkbrug,
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IJsselmuiden, Zwartsluis, Vollenhove, Paaslo. Gdl.: Garderbroek, Garderen, Uddel, Ermelo,

Vierhouten, Soerel, Tongeren, Gortel, Nierssen, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Hoog-Buurlo,

Kootwijk, Kootw ijkerveen, Otterlo, Beekbergen, Teuge, Wilp, Empe, Voorstonden, Laag-

Soeren, Leuvenheim, Spankeren, Imbosch, Velp, Wolfheze, Otterlo; Epse, Gorssel, de

Voorst, Zutfen, Harfsen, Almen, Verwolde, Vorden, Ruurlo, Borculo, Winterswijk, Hum-
melo, Laag-Keppel, Hoog-Keppel, Aerdt, Ochten, Geldermalsen, Neerijnen, Heerewaarden.

Utr.: Doorn, Baarn, Bilthoven, Loenen, Nigtevecht, Botshol. N.H.: 's-Graveland, Blaricum,

Naarden, Naardermeer, Muiderberg, Weesp, Amsterdamse Bos, Katham, Kwadijk, Beemster,

Hoorn, Den Helder, Schoorl, Bergen, Alkmaar, Heilo. Z.H.: Noordwijkerhout, Katwijk,

Meijendel, Staelduin, Vlaardingen, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Schel-

luinen, Arkel, Asperen, Dubbeldam, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, Rockanje, Helle-

voetsluis, Middelharnis, Sommelsdijk, Ouddorp. ZI.: Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle,

Valkenisse, Kamperland, Cadzand. N.B.: Hoogerheide, Dorst, Ulvenhout, Galder, Hilvaren-

beek, Biesbosch, Waalwijk, Nieuwkuik, Sint Michielsgestel, Haaren, Kampina, Best, Acht,

Vessem, Bergeijk, Eindhoven, Nederwetten, Geldrop, Someren, Liessei, Helenaveen, Sint

Anthonis, Oploo, Uden. Lbg.: Geijsteren, Broekhuizen, Sevenum, Griendsveen, Roggel, Moe-

sei, Swalmen, Heel, Meynweg, Melick, Montfort, Annendaal, Elsloo, Nuth, Benzenrade,

Chèvremont, Bocholtz, Colmont, Schin op Geul, Gerendal, Sibbe, Bunde, Cadier en Keer,

Heer, Kannerbos, Sint Pietersberg, Oost-Maarland, Sint Geertruid, Kerperbos.

Variabiliteit, f. grise oc amparia Vorbrodt, 1917. Exemplaren met licht-

grijs scherp afstekend middenveld zijn op tal van plaatsen onder de soort aange-

troffen (hoewel steeds in klein aantal), zodat geen vindplaatsen meer vermeld

worden.

f. lilacina nov. Het middenveld van de voorvleugels licht lila, omzoomd door

de donkere banden. Apeldoorn (Leffef); Heemskerk, $, 13.VIII.1955 (holo-

type, Aukema).

[The central area of the fore wings pale lilac, bordered by the dark bands.]

f. rufofasciata nov. Het middenveld van de voorvleugels mooi rood, prachtig

afstekend tegen een lichte witachtige grondkleur. Rockanje, o
f

4.VI.1950 (holo-

type, Gorter).

[The central area of the fore wings clear red, beautifully contrasting with a pale whitish

ground colour.]

f. griseofasciata Lempke, 1950. Exemplaren met donkergrijs wortel- en midden-

veld komen weinig voor. Nieuwe vindplaats: Heemstede (Herwarth).

f. nigrofasciata Djakonov, 1926. Exemplaren met zwarte middenband zijn vrij

zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Eernewoude (Camping); Apeldoorn (Zool.

Mus.); Aerdenhout (Houkes); Heemstede (van de Pol); Oostvoorne (Vis);

Ouddorp (Huisman); Drunen (Zwakhals); Nuenen (Neijts); Annendaal

(Maassen).

f. planicolor Lempke, 1950. Exemplaren met effen middenveld zijn niet zeld-

zaam en komen vrijwel overal onder de soort voor.

f. tangens Lempke, 1950. Exemplaren met sterk ingesnoerd middenveld zijn

zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Oosterwolde (van Randen); Apeldoorn, Hol-

landse Rading, Best (Zool. Mus.).
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f. approximata nov. Middenveld van de voorvleugels sterk versmald. Heem-
stede, $, 25.VI.1956 (holotype, van de Pol).

[Central area of the fore wings strongly narrowed.]

f. brevifasciata nov. Het donkere middenveld van de voorvleugels bereikt niet

de voorrand, maar is er door een lichte baan van gescheiden. Plaat 14 fig. 2.

Hooghalen, >$ , 15.V.1952 (holotype, van der Meulen).

[The dark central area of the fore wings does not reach the costa, but is separated from

it by a pale band.]

f. margaritata nov. Het middenveld van de voorvleugels gereduceerd tot een

aantal afzonderlijke vlekken. Plaat 14 fig. 3. Valkenisse, $ , 12. VIII. 1966 (holo-

type, van Aartsen leg., Zool. Mus.).

[The central area of the fore wings reduced into a number of separate spots.]

f. brunnescens Lempke, 1950. Een vrij zeldzame vorm. Nieuwe vindplaatsen:

Bakkeveen, Apeldoorn (Lucas); Oosterwolde (van Randen); Ommen, Twello

(Zool. Mus.); Wolfheze (Lukkien); Heemskerk (Aukema).

f. effusa Müller, 1930. Zeldzaam, slechts een enkele nieuwe vindplaats: Empe
(Zool. Mus.).

f. deletata Fuchs, 1900. Exemplaren met vrijwel eenkleurig grijze voorvleugels

komen evenmin veel voor. Nieuwe vindplaatsen: Holten (Lukkien); Putten,

Epen (Zool. Mus.); Gorssel (Wilmink); Dordrecht (Groenendijk).

f. nigrescens nov. Voorvleugels bijna eenkleurig zwartachtig, achtervleugels

eveneens sterk verdonkerd. Zeist, $, 31. VI. 1955 (holotype, Gorter).

[Fore wings nearly unicolorous blackish, hind wings also strongly darkened.]

f. postmarginata nov. Bovenzijde achtervleugels: langs de achterrand een brede

donkere scherp afstekende band. Plaat 14 fig. 4. Bergeijk, $ , 12.V.1966 (holo-

type, VAN WlSSELINGH) .

[Upper side hind wings: along the outer margin a broad dark strongly contrasting band.]

Dwergen. Wijster (Lucas); Apeldoorn (Leffef); Bussum (ter Laag); Voge-

lenzang (A. van Beek); Hendrik-Ido-Ambacht (Zool. Mus.); Vaals (Berk).

Xanthorhoe ferrugata Clerck. Tijdschr. Entom. 92 : 176; Cat. IX : (671).

Vrijwel even verbreid in het land als de vorige soort, maar over het algemeen

duidelijk minder talrijk. Omde verhouding in het voorkomen van de twee soor-

ten nog beter te leren kennen, is het gewenst, dat verzamelaars, die intensief en

voldoende lange tijd op dezelfde plaats kunnen werken, enige seizoenen nauw-

keurig de aantallen tellen. Het is namelijk helemaal niet zeker, dat deze ver-

houding overal hetzelfde is.

Van de waddeneilanden zijn op het ogenblik alleen de drie westelijkste als

vindplaatsen van ferrugata bekend.

Over de vliegtijden is alleen te vermelden, dat de derde generatie in gunstige
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seizoenen reeds eind augustus kan beginnen te vliegen: 29. VIII in 1959 (Lucas).

Overigens komt deze generatie in de regel slechts in zeer klein aantal voor, hoe-

wel hij zelfs in de koele zomer van 1966 werd opgemerkt. In de RIVON-vai te

Moesel kwamen na 11. VIII na meer dan een maand nog twee exemplaren op

13. IX (Peerdeman).

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Sexbierum, Tietjerk, Ternaard, Roordahuizum, Friens,

Eernewoude, Oosterwolde, Fochtelo, Wolvega, Nijetrijne, Nijemirdum, Oudemirdum, Rijs,

Dedgum, Tjerkwerd. Gr.: Groningen, Borgercompagnie, Veendam, Onstwedde. Dr.: Eelde,

Assen, Eext, Schoonlo, Hooghalen. Ov.: Volthe, Rectum, Molenven (Saasveld), Delden,

Wierden, Vriezenveen, Nijverdal, Ommerschans, Vilsteren, Bathmen, Deventer, Platvoet,

Tjoene, Abdij Sion, Raalte, Eerde, Dalfsen, Balkbrug, Zwartsluis, Vollenhove, Paaslo,

Marknesse, Flevoland, Lelystad. Gdl.: Garderbroek, Garderen, Uddel, Ermelo, Vierhouten,

Soerel, Tongeren, Gortel, Nierssen, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Hoog-Buurlo, Kootwijk,

Kootwijkerveen, Beekbergen, Teuge, Wilp, Empe, Voorstonden, Laag-Soeren, Leuvenheim,

Spankeren, Imbosch, Heelsum, Epse, Gorssel, Eefde, de Voorst, Warnsveld, Almen, Ver-

wolde, Ruurlo, Borculo, Winterswijk, Woold, Hummelo, Laag-Keppel, Hoog-Keppel, Aerdt;

Heteren, Ochten, Geldermalsen, Neerijnen, Heerewaarden. Utr.: Doorn, Rhijnauwen, Amers-

foort, Spakenburg, Nieuwersluis, Loenen, Zegveld. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Naarden,

Naardermeer, Muiderberg, Weesp, Amsterdamse Bos, Landsmeer, Katham, Oosthuizen,

Hoorn, Nek, Den Helder, Schoorl, Bergen, Heilo, Haarlem. Z.H.: Woerdense Verlaat,

Noorden, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Katwijk, Leidschendam, Delft, Stael-

duin, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Schelluinen, Arkel, As-

peren, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, Oostvoorne, Rockanje, Hellevoetsluis, Middel-

harnis, Sommelsdijk, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Val-

kenisse, Cadzand, Groot-Eiland. N.B.: Dorst, Galder, Biesbosch, Waalwijk, Haaren, Kam-
pina, Oirschot, Best, Acht, Vessem, Bergeijk, Valkenswaard, Geldrop, Someren, Leende,

Liessel, Helenaveen, Sint Anthonis, Oploo, Gassel. Lbg.: Broekhuizen, Castenraij, Griends-

veen, Sevenum, Roggel, Moesel, Swalmen, Meynweg, Sint Odiliënberg, Montfort, Annen-

daal, Nuth, Chèvremont, Kunrade, Eijs, Gerendal, Valkenburg, Sibbe, Amby, Bunde,

Cadier en Keer, Heer, Kannerbos, Sint Pietersberg, Rijckholt, Gronsveld, Oost-Maarland,

Sint Geertruid, Vijlen.

Variabiliteit. De typische vorm met roodachtig middenveld van de

voorvleugels schijnt steeds zeldzamer te worden, niet alleen in het westen van

het land (waar hij op vele plaatsen nauwelijks meer voorkomt), maar op vrijwel

alle vindplaatsen. Met een betere schutkleur van de vorm met zwart middenveld

kan dit niets te maken hebben, daar de vlinder overdag practisch altijd in de

bodemvegetatie rust. Toch moet er een oorzaak zijn, waardoor de recessieve zwart-

gebande vorm steeds meer de overhand gekregen heeft. Zou deze vorm nog wel

recessief zijn?

f. hoyeri Prüffer, 1922. De vorm (een pendant van f. brunnescens van de

vorige soort) blijkt vrij verbreid onder de soort voor te komen. Nieuwe vind-

plaatsen: Vaassen (Lucas); Arnhem, Lochern, Loosdrecht, Weesp, Amsterdam,

Hendrik-Ido-Ambacht (Zool. Mus.); Nuenen (Neijts).

f. violacearia Vorbrodt, 1917. Enkele nieuwe vindplaatsen: Wiessel, Nigte-

vecht, Hilversum (Zool. Mus.); Noorden (Lucas).

f. brunnescens nov. Voorvleugels eenkleurig bruinachtig tot de submarginale

lijn, tussen deze lijn en de achterrand een scherp afstekend smal lichtgrijs veld, de

dwarslijnen, die het middenveld begrenzen, zwart, duidelijk zichtbaar; achter-
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vleugels grijs, de ruimte tussen postdiscale en submarginale lijn bruinachtig.

Delft, 9 , 4.VIII.1959 (holotype, van Oosten, genitaalapparaat gecontroleerd).

[Fore wings unicolorous brownish as far as the submarginai line, the area between this

line and the outer border pale grey, sharply contrasting, the ante- and postmedian lines

black, distinctly visible; hind wings grey, the area between postdiscal and submarginal lines

brownish.]

f. unicolor Lempke, 1950. De vorm met eenkleurige voorvleugels (waarop de

tekening echter duidelijk zichtbaar blijft, zie plaat 14 fig. 5) is zeldzaam. Nieuwe

vindplaatsen: Clinge (Peerdeman); Stein (van de Pol).

f. albescens nov. Voorvleugels: wortelveld en middenveld (die de typische

kleur hebben) van elkaar gescheiden door een witgrijze band, het middenveld

franjewaarts afgezet door een witte band, achterrandsveld witgrijs; achtervleugels

lichtgrijs met donkerder discale lijnen en een witte postdiscale band. Plaat 14 fig.

6. Hendrik-Ido- Ambacht, -9, 23.VIII.1962 (holotype, Lucas); Valkenisse, $,

1965 ( van Aartsen). Een minder extreem $ van Halfweg in Zool. Mus.

[Fore wings: basal and central areas (which are of the typical purplish colour) separated

by a white-grey band, the central area bordered distad by a white band, marginal area white-

grey; hind wings: pale grey with darker discal lines and a white postdiscal band.]

f. obscura nov. Voorvleugels: grondkleur bruin, het wortelveld alleen afgezet

door een zwarte lijn, middenveld eenkleurig zwart, aan de voorrand een zwart-

bruine subapicale vlek en een rij zwarte vlekjes langs de lichte golflijn; achter-

vleugels bruinachtig met een zwartgrijze brede discale band en een donkergrijs

afgezette golflijn. Plaat 14 fig. 7. Gassel, 9, 25.VII.1957 (holotype, van de

Pol).

[Fore wings: ground colour brown, basal area only bordered by a black line, central area

unicolorous black, on the costa a black-brown subapical spot and a row of black dots along

the pale submarginal line; hind wings brownish with a black-grey broad discal band, the

submarginai line bordered by dark grey.]

f. diluta nov. Grondkleur van voor- en achtervleugels flets, tekening onduide-

lijk. Plaat 14 fig. 9. Zeist, $, 20.VII.1947 (holotype, Gorter).

[Ground colour of fore and hind wings dull, markings obsolete.]

f. divisa Lempke, 1950. Niet zeldzaam, vrij verbreid onder de soort. Een fraai

exemplaar is afgebeeld op plaat 14 fig. 8.

f. coarctata Prout, 1904. Enkele nieuwe vindplaatsen van exemplaren met sterk

versmald middenveld: Haren-Gr. (Zool. Mus.); Lelystad (van de Pol); Bergeijk

(van Wisselingh); Nuenen (Neijts).

f. latefasciata nov. Voorvleugels met opvallend verbreed middenveld. Berg en

Dal, 9, 8.VI.1905 (holotype, Zool. Mus.).

[Fore wings with strikingly enlarged central area.]

f. nigrolineata nov. Voor- en achtervleugels met doorlopende zwarte lijn voor

de franje. Amersfoort, 9, 27.VI.1960 (holotype, Nieuwland).

[Fore and hind wings with continuous black line before the fringe.]
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Dwergen. Verwolde, Nijmegen, Baarn (Zool. Mus.); Ouddorp (Huisman);

Haaren-N.B. (Knippenberg); Nuenen (Neijts).

Xanthorhoe quadrifasciata Clerck. Tijdschr. Ent om. 92 : 181; Cat. IX : (676).

Blijkbaar een lokale soort, waarvan slechts weinig nieuwe vindplaatsen bekend ge-

worden zijn, die het Nederlandse areaal nauwelijks vergroten. Ook in het voor-

naamste biotoop, het duingebied, is de vlinder op de meeste vindplaatsen geen

gewone verschijning. Vreemd is het (tot nog toe) ontbreken op Goeree en Schou-

wen. Evenmin is het dier nog op een van de waddeneilanden aangetroffen.

De vliegtijd kan al begin mei aanvangen. Reeds 2.V.1952 ving van Galen een

exemplaar te Aalten.

Vindplaatsen. Gdl.: Vorden, Aalten. N.H.: Heemskerk. Z.H.: Reeuwijk, 3.V.1951

(van Eldik), Noord wij kerhout, Leiden, Meijendel, Rijswijk, Staelduin. ZI.: Domburg, Oost-

kapelle. Lbg.: Wijlre, Gronsveld, Rijckholt.

Variabiliteit, f. tristis Warnecke, 1944. Exemplaren met grijs achter-

randsveld zijn bij het $ gewoon, maar bij het $ veel zeldzamer. Behalve het

reeds vermelde exemplaar van Lisse, een tweede van Oostkapelle (in Zool. Mus.).

f. nigromarginata Lempke, 1950. Een exemplaar met zwartachtig achterrands-

veld (maar overigens typisch getekend) nog van Oostkapelle (Zool. Mus.).

f. thedenìì Lampa, 1885. Exemplaren met zwartachtig middenveld en effen

bruin achterrandsveld kunnen bij uitzondering ook bij het $ voorkomen. In

Flora o g Fauna 59: 98 (1953) vermeldt J0rgensen er een uit Denemarken.

Nieuwe vindplaatsen van de vorm: Staelduin (van Oosten); Epen (van der

Wolf).

f. reduplicata Heinrich, 1916. Een exemplaar met effen grijs zwart gerand

middenveld van Aalten (van Galen).

f. dissolut aria Petersen, 1902. Nieuwe vindplaats van deze tamelijk eenkleurige

vorm: Alkmaar (Zool. Mus.).

f. tangens Lempke, 1950. Nieuwe vindplaatsen van de vorm, waarbij de ran-

den van het middenveld elkaar even boven de binnenrand ontmoeten en dan weer

uit elkaar gaan: Oostkapelle, Epen (Zool. Mus.).

f. cotangens Lempke, 1950. De vorm, waarbij deze twee lijnen niet meer uit

elkaar gaan, is blijkbaar veel zeldzamer. Nieuwe vindplaats: Oostkapelle (Zool.

Mus.).

Xanthorhoe montanata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 172;

Cat. IX : (667). De in Cat. IX aangegeven verbreiding is juist. De vlinder komt

het meest voor in loofbosgebieden, vooral als ze niet te droog zijn. Nergens trof

Leffef bij zijn inventarisaties voor het RI VONde soort zo talrijk aan als in de

bossen van het slot Haamstede. Nu bekend van alle waddeneilanden behalve

Rottum.

De eerste generatie kan reeds eind april beginnen te vliegen. De uiterste data

worden nu: 30. IV (in 1961, Lucas) tot 19. VII (in 1958 sterk afgevlogen $ te

Volthe, Knoop). In zeer gunstige seizoenen worden soms enkele exemplaren van
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een tweede generatie opgemerkt: 28.VIII.1945 te Stein (collectie Missiehuis);

13.X.I954, een klein exemplaar te Heemstede (van de Pol).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Sexbierum, Ternaard, Eernewoude,

Grouw, Beetsterzwaag, Noordwolde, Nijetrijne, Nijemirdum, Oudemirdum, Dedgum, Tjerk-

werd. Gr.: Sappenneer, Borgercompagnie, Veendam, Onstwedde. Dr.: Roden, Lieveren, Ide,

Vries, Zuidlaren, Anlo, Annerveen, Eext, Schoonlo, Hooghalen, Ruinen. Ov.: Denekamp,

Volthe, Ootmarsum, Albergen, Molenven (Saasveld), Borne, Rijssen, Hankate, Eerde, Vil-

steren, Dalfsen, Raalte, Abdij Sion, Diepenveen, Tjoene, Deventer, Zwolle, Zwartsluis,

Vollenhove, Balkbrug. Gdl.: Wiessel, Hoog-Soeren, Teuge, Uchelen, Empe, Voorst, Nij-

broek, Woeste Hoeve, Kootwijk; Warnsveld, Ruurlo, Kotten, Winterswijk, Ratum, Hoog-

Keppel, Aerdt; Berg en Dal. Utr.: Oostbroek, Nieuwersluis, Loenen, Botshol. N.H.: 's-Grave-

land, Valkeveen, Naardermeer, Weesp, Muiden, Amsterdamse Bos, Hoorn, Zijpe, Schoorl,

Bergen, Heilo, Bentveld. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noorden, Nieuwkoop, Lisse, Noordwijker-

hout, Oegstgeest, Katwijk, Meijendel, Delft, Capelle aan den IJssel, Lekkerkerk, Ottoland,

Schelluinen, Asperen, Arkel, Bolnes, Hendrik-Ido-Ambacht, Dubbeldam, Oostvoorne, Rockanje,

Hellevoetsluis, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Cadzand.

N.B.: Rovert (Hilvarenbeek), Kampina, Boxtel, Best, Bergeijk, Eindhoven, Nederwetten, Lies-

sel, Helenaveen. Lbg.: Griendsveen, Sevenum, Broekhuizen, Arcen, Swalmen, Neer, Nunhem,

Haelen, Montfort, Elslo, Eijs, Wijlre, Gerendal, Cadier, Maastricht, Kannerbos, Sint Pieter,

Gronsveld, Eperheide, Holset, Vijlen, Nijswiller, Harles.

Variabiliteit, f. nigr o j asciata Osthelder, 1929. Nieuwe vindplaatsen van

exemplaren met zwartachtige middenband: Eext, Agelo, Colmschate (Zool. Mus.);

Winterswijk, Slijk-Ewijk, Heemstede (van de Pol); Bijvank (Scholten);

Rockanje (Gorter); Kannerbos (Leids Mus.).

f. lutescens Lempke, 1950. Met geelbruine middenband: Valkeveen (Peerde-

man).

f. divìsa Osthelder, 1929. Vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Haren-Gr.

(Zool. Mus.); Heemstede (van de Pol); Wassenaar (Lucas); Hendrik-Ido-

Ambacht (Maassen); Eindhoven, Nuenen (Neijts).

f. pseudolapponica Osthelder, 1929. Exemplaren met opvallend lichte midden-

band op de voorvleugels zijn niet zeldzaam en waarschijnlijk wel op de meeste

vindplaatsen onder de soort aan te treffen.

f. approximata Lempke, 1950. Ook de vorm met duidelijk versmald middenveld

is niet zeldzaam en is vooral bij het $ van vrij veel vindplaatsen bekend.

f. tangens Lempke, 1950. Exemplaren met sterk ingesnoerd middenveld, zodat

de zij randen elkaar even boven de binnenrand raken, werden nog bekend van:

Noordlaren (van de Pol); Veenhuizen, Teuge, Muiden, Duinrei, Loosduinen

(Zool. Mus.); Heemstede (Herwarth); Nuenen (Neijts).

f. degenerata Prout, 1896. Deze vorm is veel zeldzamer. Nieuwe vindplaatsen:

Heemstede (van de Pol); Wijlre (Lukkien).

f. costimaculata Rebel, 1910. Geen nieuwe vangsten.

f. fuscomarginata Staudinger, 1871. Exemplaren met ver donkerde achterrand

zijn niet gewoon, maar ze zijn nu van zoveel vindplaatsen bekend, dat een op-

somming achterwege kan blijven.

f. albomarginata Lempke, 1950. Exemplaren met eenkleurig witte achterrand

van voor- en achtervleugels zijn wat minder gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Tie-

tjerk (Camping); Lieveren (Kooi); Soest (Zool. Mus.); Bakkum (Kloos);
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Amsterdam (Peerdeman); Dubbeldam (Groenendijk); Nuenen (Neijts);

Eperheide (Lukkien).

f. lacticolor Lempke, 1950. Exemplaren met crèmekleurige grondkleur zijn be-

slist zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Colmschate (Leffef); Bakkum (Kloos).

Dwergen. Nijmegen (Zool. Mus.); Wassenaar (Lucas); Eindhoven (Neijts).

Teratologisch exemplaar. Linker voorvleugel te klein. Klein $

van Loosduinen (Zool. Mus.).

Xanthorhoe fluctuata L. T'ijd 'sehr. Entom. 92 : 171; Cat. IX : (666). De
vlinder is nu ook van Vlieland bekend (Camping), maar Ameland (en natuur-

lijk ook Rottum) ontbreekt nog steeds in de rij van de waddeneilanden, hoewel

hij ook hier wel zal voorkomen. De term „zeer algemeen" van Cat. IX is beslist

te sterk. Hoewel de soort overal is aan te treffen en zich vooral in de cultuursteppe

biezonder goed thuis voelt, is hij toch nooit werkelijk opvallend talrijk.

Geen correctie op de vliegtijd.

Variabiliteit, f. abstersata Herrich-Schäffer, 1839. De vorm met volle-

dige donkere middenband komt overal onder de soort voor, zodat geen vindplaat-

sen meer vermeld worden.

f. insolida Prout, 1896. Deze vorm is veel zeldzamer. Nieuwe vindplaatsen:

Aalten (van Galen); Hilversum (Zool. Mus.); Melissant (Huisman).

f. approximata Lempke, 1950. Ook exemplaren met sterk versmald middenveld

zijn niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Wiessel, Apeldoorn, Soest, Weesp, Half-

weg, Santpoort, Den Haag (Zool. Mus.); Acht (Verhaak).

f. tangens nov. Bovenzijde voorvleugels: het middenveld zo sterk ingesnoerd,

dat de buitenranden elkaar even boven de binnenrand raken. Hollandse Rading,

2, 28.V.1944, Hilversum, $, 29.VIII.1939 (holotype, Zool. Mus.).

[Upper side fore wings: the central band so strongly narrowed in its lower part, that its

outer edges touch each other a little above the inner margin.]

f. latefasciata nov. Voorvleugels met volledige opvallend verbrede midden-

band. Melissant, $, 11.V.1954 (holotype, Huisman).

[Fore wings with complete strikingly enlarged central band.]

f. effusa nov. Bovenzijde voorvleugels: alle donkere tekening (wortelveld, mid-

denveld, subcostale vlek) onscherp begrensd. Arkel, $, 1. VI. I960 (holotype,

Zwakhals).

[Upper side fore wings: all dark markings (basal area, central band, subapical spot)

unsharply defined.]

f. degenerata Lempke, 1950. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. costovata Haworth, 1809. Exemplaren, waarbij het middenveld van de voor-

vleugels gereduceerd is tot een klein vlekje aan de voorrand, werden nog aange-

troffen te: Veendam (S. R. Dijkstra); Twello (Zool. Mus.); Amersfoort (Kui-

ten); Heemstede (Herwarth); Melissant (Huisman); Heerlerbaan (Lukkien);

Epen (van Wisselingh) .

f. reducta nov. Bovenzijde voorvleugels: wortelveld normaal, de overige te-
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kening bestaat slechts uit een donkere streep langs de middenader, daarboven een

klein puntje aan de voorrand en een donkere bestuiving bij de apex; achtervleugels

(bij het holotype) met een donkere middenstip en een zeer flauwe tekening langs

de achterrand. Plaat 14 fig. 10. Naarden, $ , 27.VII.1957 (van Heijnsbergen

leg., in collectie Aukema).

[Upper side fore wings: basal area normal, the other markings are: a dark line along the

transverse nervure, a small point above it on the costa and a dark suffusion near the apex;

hind wings (with the holotype) with a dark central point and a very weak band along the

outer border.

A specimen of the same form, only with a somewhat darker outer border of the fore wings,

is figured in the old edition of "South", plate 61 fig. 4.]

f. immaculata Tutt, 1891. Geen nieuwe vangsten van deze rariteit.

f. conjuncta nov. Bovenzijde voorvleugels: het wortelveld door donkere stre-

pen langs de aderen verbonden met het middenveld. Apeldoorn, $ , 6. IX. 1954

(holotype, Lucas).

[Upper side fore wings: the basal area connected to the central band by dark lines along

the nervures.}

f. albescens Lempke, 1950. Slechts enkele nieuwe vindplaatsen van de vorm

met zuiver witte grondkleur. Tietjerk (Camping); Apeldoorn (Zool. Mus.);

Utrecht (Huisman); Swalmen (Lücker).

f. ochreata Prout, 1896. Exemplaren met geelachtige grondkleur komen wat

meer voor. Nieuwe vindplaatsen: Tietjerk (Camping); Vollenhove (Winters);

Apeldoorn (Leffef); Bennekom (van de Pol); Vlaardingen (van Katwijk);

Eindhoven (van Dulm); Nuenen (Verhaak); Deurne (Nies); Stein (Missie-

huis) .

f. undulata Prout, 1896. De door talrijke gegolfde donkere lijnen verdonkerde

vorm is vooral bij het $ vrij verbreid onder de soort.

f. marginata Lucas, 1959, Ent. Ber. 19 : 206. Op voor- en achtervleugels een

brede donkere band langs de achterrand. Amsterdam (Peerdeman); Leiden/

(Lucas).

f. neapolisata Millière, 1872, plaat 131 fig. 7 (plaat 130 in Cat. IX is een

drukfout). De vorm met effen verdonkerde grondkleur is nu van tal van vind-

plaatsen bekend, die niet verder opgesomd worden. Hij komt vooral bij het $

voor.

Dwergen. Komen bij deze soort nogal eens voor. Ik zag ze van een dozijn

nieuwe vindplaatsen, die niet vermeld behoeven te worden.

Somatische mozaiek. Linker voorvleugel met volledige middenband,

rechter voorvleugel alleen met voorrandsvlek. Mogelijk een vertegenwoordiger van

deze merkwaardige afwijking. Amersfoort (Nieuwland).

Scotopteryx Hübner

Scotopteryx moeniata Scopoli. Tijdschr. Entom. 92 : 125; Cat. IX : (620).

Het centrum van de verbreiding in ons land is de Veluwe. Daarbuiten zijn weinig
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nieuwe vindplaatsen bekend geworden. Bij Wolfheze trof Leffef de soort op

gaspeldoorn aan.

Geen correctie op de vliegtijd, waarvan de grenzen dus blijven: 28. VI—15. IX.

Vindplaatsen. Dr.: Westervelde, Schoonlo, Westerbork. Ov.: Markelo, Borkelt,

Colmschate. Gdl.: Vierhouten, Doornspijk, 't Harde, Tongeren, Epe, Ernst, Gortel, Wiessel,

Assel, Hoog-Buurlo, Kootwijk, Beekbergen, Loenen, Imbosch, Schaarsbergen, Hoge Veluwe;

Epse, Gorssel, Hummelo, Hoog-Keppel. N.B.: Oirschot, Bergeijk, Geldrop. Lbg.: Mook,
Blerick, Steijl, Swalmen, Heerlerheide.

Variabiliteit. Scopoli beschreef de soort in 1763 in zijn Entomologia

Carniolica (p. 226, nr. 561, fig.) naar materiaal uit een gebied, dat nu in het

uiterste westen van Joegoslavië ligt. Zoals de op plaat 15 afgebeelde exemplaren

duidelijk laten zien, verschilt de daar vliegende nominaatvorm van onze Neder-

landse populaties door zijn opvallende grootte, terwijl ook de kleur niet geheel

overeenstemt. Om zijn meer bescheiden uiterlijk noem ik de bij ons voor-

komende ondersoort modesta subsp. nov.

f. unipuncta Lempke, 1950. De vorm met één middenstip op de voorvleugels

werd nog aangetroffen te: Kootwijk (Zool. Mus.); Nuenen (Neijts).

f. divisa Lempke, 1950. Ongetwijfeld een vrij gewone vorm. Plaat 15 fig. 7.

Nieuwe vindplaatsen: Kootwijk, Hilversum, Bussum (Zool. Mus.).

f. obscura Lempke, 1950. Het holotype is afgebeeld op plaat 15 fig. 6.

Note. Scopoli described the species in Entomologia Carniolica : 226, 1761, and also

figured it. As locality he only stated: "In sylvis". His material very probably came from the

neighbourhood of Istria (now Istrija, west of Ljubljana), where he was a physician from

± 1760 until 1766 (cf. J. Egger, 1852, Verb. zool. -bot. Ges. Wien 1 : 150, nota).

The nominate form is at once characterized by its large size. I saw specimens from Yugo-

slavia, and the northeast and the centre of Italy.

The Dutch populations clearly differ by their smaller size. Moreover the colour of the

dark markings on the fore wings is of a warmer somewhat paler tint. Cf. plate 15 figs. 1—7.

Because of its less impressive size I name the subspecies which inhabits the heathy districts

of the Netherlands modesta subsp. nov.

Holotype: $, Steenbergen (prov. of Drente), 9.VIII.1952.

Allotype: ?, Kootwijk (prov. of Gelderland), 19VIII.1954.

Both type specimens are in the collection of the Amsterdam Zoological Museum.
The same subspecies also flies in Belgium (I saw it from Houffalize in Belgian Luxem-

burg), in Denmark (cf. the coloured figures in Hoffmeyer's De Danske Maalere, plate 3,

figs. 14, 15) and no doubt also in the northwest of Germany.

Scotopteryx coarctaria Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 117;

Cat. IX : (612). Ons land ligt aan de uiterste westelijke grens van het areaal

van de soort. De indruk is, dat hij in de loop van deze eeuw hier te lande sterk

achteruit is gegaan. Vliegplaatsen waar het dier constant is aan te treffen, zijn

nauwelijks meer aan te wijzen. Ruim 10 jaar geleden vond Leffef een nieuwe

op de Veluwe, maar ook daar is coarctaria al weer verdwenen tegelijk met de

brem. Hij schrijft me: „Het gehele optreden is sterk onderhevig aan fluctuaties

in de seizoenen. Warme en droge zomers hebben een gunstige invloed". Doch die

zijn er de laatste jaren nauwelijks geweest! Een verrassing was de vondst van de

soort in Utrecht, maar ook daar bleef het voorkomen tot enkele incidentele waar-

nemingen beperkt.
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Geen correctie op de vliegtijd, die dus blijft: 12.V —22.VI.

Vindplaatsen. Gdl.: Uchelen, Hoog-Buurlo, Kootwijk. Utr.: Zeist, VI. 1919

(Caron), 12.V.1950 (Vlug).

Variabiliteit. Zoals reeds in Cat. IX werd geschreven, behoren onze

populaties tot subsp. infus cata Staudinger, 1871.

f. intermedia Lempke, 1950. Kootwijk (Leffef).

f. seminigra Schawerda, 1921. Kootwijk, $ (Zool. Mus.),

f. approximata Lempke, 1950. Kootwijk, $ (Zool. Mus.),

f. impuncta Lempke, 1950. Kootwijk (Leffef).

Scotopteryx bipunctaria Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 126;

Cat. IX : (621). Slechts enkele nieuwe vindplaatsen in het Krijtdistrict, waar de

soort plaatselijk echter heel gewoon kan zijn.

Vindplaatsen. Lbg.: Colmont, Eijs.

Variabiliteit, f. tangens nov. De dwarslijnen, die het middenveld van

de voorvleugels begrenzen, raken elkaar even boven de binnenrand en lopen dan

weer uit elkaar. Welterberg, $ , 19.VII.1957 (holotype, van Wisselingh).

[The transverse lines which border the central area of the fore wings touch each other a

little above the inner margin and then separate again.]

Scotopteryx chenopodiata L. Tijdschr. Entom. 92 : 124; Cat. IX : (619).

De in 1950 gegeven verbreiding is wel juist. Opvallend is vooral de sterke ver-

breiding in de zuidelijke helft van Limburg. Hier is de vlinder wel overal aan te

treffen waar klaver groeit. In de lage delen van het Hafdistrict komt hij daaren-

tegen nauwelijks voor. Nu bekend van alle waddeneilanden met uitzondering van

Rottum.

De vliegtijd kan al eind mei beginnen en voortduren tot in september. De
vroegste datum is nu: 3 I.V. 1947 (te Weerselo, Knoop). Septembervangsten

zijn: 11. IX. 1938, een sterk afgevlogen 5 te Volthe (Knoop) en 3.IX.1956, een

exemplaar te Wageningen (Alders). Vrij zeker is er toch slechts sprake van één

enkele generatie. Hoogst zelden ontwikkelt de vlinder zich nog hetzelfde jaar.

Dit moet gebeurd zijn met een dier, dat 9. XI. 1955 te Stein werd gevangen (col-

lectie Missiehuis).

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Sexbierum, Leeuwarden, Ternaard, Wijnjeterp, Nije-

trijne, Oudemirdum. Gr.: Borgercompagnie. Dr.: Schoonlo. Ov.: Enschede, De Lutte, Volthe,

Tilligte, Ootmarsum, Agelo, Albergen, Weerselo, Molenven (Saasveld), Almelo, Markelo,

Zandberg, Schalkhaar, Welsum, Balkbrug. Gdl.: Stroe, Leuvenum, Vierhouten, Doornspijk,

Wapenveld, Oene, Tongeren, Gortel, Wiessel, Uchelen, Teuge, Wilp, Klarenbeek, Voorston-

den, Hall, Beekbergen, Loenen, Laag-Soeren, Brummen, Leuvenheim, Spankeren, Hoenderlo,

Kootwijk, Wageningen; Epse, Gorssel, de Voorst, Eefde, Harfsen, Exel, de Boggelaar, Sil-

volde, Wisch, Terborg, Hummelo, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Bronkhorst, Steenderen,

Drempt, Doesburg, Angerlo, Wehl, Didam, Tolkamer; Eist, Berg en Dal, Malden, Culem-

borg, Neerijnen, Loevestein. Utr.: Wijk bij Duurstede, IJsselstein, De Bilt, Groenekan, Loe-

nen, Abcoude. N.H.: Naarden, Naardermeer, Hoorn, Middenmeer, Den Helder, Sint Maar-

tensvlotbrug, Groet, Bergen, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef, Akersloot, Bloemen-
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daal, Haarlem, Heemstede. Z.H.: Noordwijk, Staelduin, Arkel, Gorkum, Schelluinen, Bies-

bosch, Hendrik-Ido-Ambacht, Oostvoorne, Rockanje, Hellevoetsluis, Sommelsdijk, Melissant.

Zl.: Renesse, Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Burghsluis, Vrouwenpolder, Oostkapelle,

Westkapelle, Valkenisse, Koudekerke, Goes, Schoondijke. N.B.: Boxtel, Bergeijk, Nuenen,

Deurne, Liessei, Helenaveen, De Rips, Sint Anthonis, Oploo, Boxmeer. Lbg.: Gennep,

Griendsveen, Horst, Sevenum, Steijl, Baarlo, Belfeld, Swalmen, Meijel, Roggel, Moesel,

Haelen, Maasniel, Meynweg, Chèvremont, Ubachsberg, Eijs, Wijlre, Gulpen, Colmont, Mar-

graten, Sibbe, Gerendal, Bunde, Ambij, Cadier en Keer, Heer, Rijckholt, Oost-Maarland,

Eijsden, Mesch, Sint Geertruid, Mheer, Nijswiller, Camerig, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit, f. cl ari or Nordstrom, 1940. Alle exemplaren in de collectie

van het Zool. Mus. zijn wijfjes. Nieuwe vindplaatsen: Willemstad (Mus. Rotter-

dam); Ouddorp (Zool. Mus.).

f. monodii Thierry Mieg, 1885. Deze donkere vorm is vrij gewoon, maar komt

voor zover ik weet, alleen bij het $ voor.

f. plurimelineata Stauder, 1922. Exemplaren met zoveel duidelijke dwarslijnen

komen blijkbaar weinig voor. Nieuwe vindplaatsen: Oostvoorne, Venlo (Lucas).

f. tangens Lempke, 1950. Eveneens een weinig voorkomende vorm. Nieuwe

vindplaats: Domburg (Zool. Mus.).

f. margarïtata Lucas, I960, Ent. Ber. 20 : 230. De lijnen, die het middenveld

van de voorvleugels begrenzen, raken elkaar op meer dan één plaats. Terschelling

(Zool. Mus.); Hatert (van de Pol); Oostvoorne (Lucas); Swalmen (Mus.

Rotterdam) .

f. coarctata Cockayne, 1952, Ent. Ree. 64 : 68. Voorvleugels met sterk ver-

smald middenveld. Terschelling, Putten (Zool. Mus.); Colmont (Maassen).

f. reducta Lempke, 1950. Nieuwe vindplaats: Oostvoorne (Lucas).

f. impuncta Lempke, 1950. Nieuwe vindplaatsen van exemplaren zonder mid-

denstip op de voorvleugels: Rijs, Wijk aan Zee, Ouddorp (Zool. Mus.).

Dwergen. Westenschouwen, Cadzand (Peerdeman); Westkapelle (Zool.

Mus.); Roermond (Pijpers); Cadier (Bogaard); Gronsveld (Lücker).

Scotopteryx mucronata Scopoli. Tijdschr. Entom. 92 : 118; Cat. IX : (613).

Behalve van Texel is de vlinder nu ook bekend geworden van Terschelling, waar

hij op de Landerumer heide voorkomt. In het duingebied van het vasteland werd

hij nog aangetroffen te Zijpe, Bakkum en Heemskerk. Vangsten van zwervers

zijn de volgende: Sexbierum, 16. VI. 1963 (Stobbe, ongetwijfeld afkomstig van

Terschelling), Aerdt, 6VI.1965 (Peerdeman), Hendrik-Ido-Ambacht, 21.V.

1956 (Bogaard). Leffef vond de rupsen op gaspeldoorn, Sarothamnus en ge-

kweekte bremsoorten. Hij vindt overigens mucronata duidelijk minder gewoon dan

de volgende soort.

De uiterste data van de vliegtijd worden nu: 5.V —20. VI.

Variabiliteit. Onze populaties behoren tot subsp. scotica Cockayne, zo-

als reeds uit de tekst van Cat. IX op te maken viel. Dat ook de nominaatvorm

hier zou voorkomen (beschreven naar materiaal uit de Krain, het tegenwoordige

uiterste westen van Joegoslavië) is natuurlijk uitgesloten.

f. pallidaria Lambillion, 1905. Tot deze vorm moeten alle lichte exemplaren

gerekend worden zonder donkere bestuiving langs de dwarslijnen, ook die, welke
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in Cat. IX bij de nominaatvorm vermeld werden. Hoewel niet opvallend talrijk,

toch wel op de meeste vindplaatsen onder de soort aan te treffen.

f. brunnescens Lempke, 1950. Nieuwe vindplaats van een exemplaar met

licht bruingrijze grondkleur: Winterswijk (van de Pol).

f. extradentata Prout, 1914. Gewoon.

f. nigrolineata Heydemann, 1941. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. umbrifera Prout, 1914. Deze naam wordt nu gebruikt voor de Zuidengelse

subspecies, zodat hij niet voor exemplaren van onze populaties beschikbaar is.

Nu en dan komen bij ons enkele exemplaren voor, die ermee overeen komen in

tekening: Vledder, Kootwijk, Hilversum (Zool. Mus.).

f. ni gr it a Lempke, 1950. Deze dicht met zwarte schubben bestoven vorm is

zeker niet zeldzaam. In de collectie van het Zool. Mus. bevindt zich een flinke

serie. Nieuwe vindplaatsen: Kootwijk, Uchelen, Hilversum (Zool. Mus.).

f. multistrigaria Heydemann, 1930. Nieuwe vindplaats: Meynweg (Maassen).

f. luridata Heydemann, 1941. De vorm met geheel donker middenveld van de

voorvleugels is niet gewoon. Nieuwe vindplaats: Vledder (Zool. Mus.).

f. luridaria Borkhausen, 1794. Nieuwe vindplaatsen van deze geheel verdon-

kerde vorm zijn: Ermelo (Mus. Rotterdam); Kootwijk (Zool. Mus.); Gorssel

(Dunlop); Deurne (Nies).

f. approximata Heydemann, 1941. Een exemplaar met sterk versmald midden-

veld van Soestduinen (Huisman).

f. latefasciata Lempke, 1950. Nieuwe vindplaats: Kootwijk (Lucas).

f. bipuncta Lempke, 1950. Exemplaren met dubbele middenstip op de voor-

vleugels van Weerdinge (S. R. Dijkstra); Laag-Soeren (Zool. Mus.).

f. juncta Lempke, 1950. Geen nieuwe vindplaatsen.

Dwergen. Vledder, Assel, Best, Vijlen (Zool. Mus.); Nuenen (Neijts).

Scotopteryx luridata Hufnagel, 1767 (plumbaria Fabricius, 1775). Tijdschr.

Entom. 92 : 120; Cat. IX : (615). Behalve van Terschelling (waar de soort ge-

woon is op de Landerumer heide) en Texel is de vlinder nu ook aangetroffen op

Vlieland (Camping). Ook in de Noordhollandse duinen komt luridata voor:

Sint Maarten aan Zee (Kloos), Zijpe (Herwarth), Schoorl (de Boer), Catrijp

(Zool. Mus.). Een paar zwervers werden ver van het normale biotoop gevangen te

Arkel (1965, Zwakhals) en te Hendrik-Ido-Ambacht (1955, Bogaard).

De vroegste datum is nu 11. VI (1950, Zijpe, tegelijk met mucronata] Her-

warth) .

Variabiliteit. De soort werd door Hufnagel beschreven naar exem-

plaren uit de omgeving van Berlijn. Het is mij helaas niet gelukt topotypisch

materiaal te krijgen, maar ik kan wel een exemplaar uit de omgeving van Leipzig

afbeelden (plaat 15 fig. 8). Duidelijk blijkt, dat de Middenduitse nominaatvorm

veel groter is dan onze Nederlandse exemplaren (fig. 9 en 10). Onze populaties

behoren tot subsp. plumbaria Fabricius, 1775, beschreven naar materiaal uit En-

geland.

f. pallidaria Heydemann, 1941. Geen nieuwe vangsten.

f. extradentata Heydemann, 1941. Nieuwe vindplaatsen van exemplaren met
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duidelijke golflijn: Jipsinghuizen, Uchelen (Zool. Mus.); Vierhouten, Kootwijk

(Lucas).

f. nigrolineata Dannehl, 1927. Geen nieuwe gegevens.

f. umbrifera Heydemann, 1941. Als in 1950 werd aangegeven.

f. nigrita Heydemann, 1938. Deze donker bestoven vorm is vrij gewoon en

komt wel op de meeste vindplaatsen onder de soort voor.

f. pseudolimitata Heydemann, 1930. Geen nieuwe gegevens.

f. juscomarginata Lempke, 1950. Idem.

f. nigrescens Cockerell, 1889. De eenkleurig zwartbruine kleurvorm met

(meestal) licht afstekende dwarslijnen komt op vrijwel alle vindplaatsen niet

zeldzaam onder de soort voor.

f. disconudata Dannehl, 1927. Exemplaren zonder middenstip op de voor-

vleugels zijn grote zeldzaamheden. Geen nieuwe vangsten.

f. bipunctata Lempke, 1950. Exemplaren met dubbele middenstip zijn zeker

niet zo zeldzaam als in 1950 nog leek. Wiessel, Uchelen, Hoenderlo, Kootwijk

(Zool. Mus.).

f. approximata Prout, 1914. Exemplaren met duidelijk versmald middenveld

van de voorvleugels van: Dwingelo (ter Laag); Wiessel, Uchelen (Zool. Mus.);

Deurne (Nies); Lomm (Ottenheijm).

f. graslinaria Culot, 1917, Noct. et Géom. 2 : 106, pi. 16, fig. 322. Nu HuF-

nagel's naam voor de soort gebruikt moet worden, is dit de naam voor de vorm

met geheel donker gevuld middenveld van de voorvleugels. De vorm komt niet

zeldzaam onder de soort voor en is wel op de meeste vindplaatsen aan te treffen.

Dwergen. Uchelen (Zool. Mus.); Ede (van de Pol).

Note. When Heydemann established the nomenclature of this and the preceding

species (1941, Stett. ent. Z. 102 :
1—28), he overlooked the fact, that the name given by

Hufnagel to the "late species" is eight years older than Fabricius' well-known plumbaria.

Hufnagel states that Phalaena luridata flies in July and August, so that it is quite certain

that he described the "late species" and not the early one, the Phalaena mucronata of Scopoli.

The result is, that the nominate form is the one from the environs of Berlin. I regret not

having been able to obtain topotypical material to compare the Dutch populations with.

Neither Dr. Hannemann (Zoologisches Museum der Humboldt Universität) nor Dr.

Urbahn could help me. The latter doubted whether the species still occurs in the

neighbourhood of Berlin. No doubt the collecting grounds of Hufnagel and his contempo-

raries are covered now by the buildings of modern Berlin.

Herr G. Wolter (Querfurt, D.D.R.), however, kindly sent me a specimen from the

neighbourhood of Leipzig. As its figure (plate 15 fig. 8) clearly shows, it widely differs from

Dutch specimens by its much larger size and paler ground colour. It is identical with subsp.

pseudomucronata Heydemann (1941, 1. c. : 17, plate, figs. 14—16, 18—20), which is

doubtless a synonym of the nominate form. (Heydemann writes, that this subspecies flies

near Berlin ! 1. c. : 18.)

The Dutch population and also those from Denmark, the northwest of Germany (I saw

them from the island of Sylt), Belgium and the British Isles, belong to subsp. plumbaria

Fabricius, 1775, described after specimens from England ("Habitat in Angliae nemoribus",

Syst. Ent. : 628, 1775).

Catarhoe Herbulot

Catarhoe rubidata Denis & Schiffermüller. Tijd sehr. Ent om. 92 : 193; Cat.

IX : (688). Dat de soort zonder twijfel tot onze zeldzame Geometriden behoort.
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blijkt wel uit het zeer geringe aantal nieuwe vindplaatsen. Een verrassing was de

vangst op een van de waddeneilanden.

Geen correctie op de vliegtijden van de twee generaties.

Vindplaatsen. Gdl.: Winterswijk, Aalten. N.H.: de Koog (Texel), 1967 (Mijzen).

Variabiliteit, f. derujata Lempke, 1950. Een exemplaar met grijsachtige

voorvleugels van Aalten (van Galen).

f. albescens Lempke, 1950. Ook deze vorm werd te Aalten aangetroffen (van

Galen).

f. tangens Lempke, 1950. Eveneens van Aalten bekend geworden (van Ga-

len).

f. margarïtata Lempke, 1950. Ontbrak al evenmin in het materiaal van Aalten

(Lucas).

Catarhoe cuculata Hufnagel. Tijdschr. Ent om. 92 : 191; Cat. IX : (686). Een

grote verrassing waren de vangsten van twee exemplaren in Limburg ruim een

eeuw nadat de soort uit ons land vermeld was. Natuurlijk betekent dit niet, dat

de vlinder hier als inheems beschouwd mag worden. De kans is groter, dat het

slechts zwervers uit het oosten van België waren. Hier werd cuculata vermeld van

Han-sur-Lesse, waar het dier van 16. VII —4. VIII. 1954 werd aangetroffen (Fou-

ASSIN, 1955, Lambïllionea 55 : 20).

De vliegtijd kan in elk geval van begin juli tot half augustus duren (6. VII —
11. VIII).

Vindplaatsen. Lbg.: Montfort, ll.VIII.196l, sterk afgevlogen exemplaar (Maas-

sen); Camerig, 6.VII.1964, prachtig exemplaar (Leffef, afgebeeld plaat 14 fig. 12).

Epirrhoe Hübner

Epirrhoe tristata L. Tijdschr. Entom. 92 : 203; Cat. IX : (698). De vlinder

blijkt verbreid te zijn door het gehele noorden, oosten en zuiden van het land.

Leffef, die veel aandacht aan de soort besteedde, schrijft me: ,,Op de vliegplaat-

sen, die in de regel zeer lokaal zijn, talrijk. Het optimale milieu lijkt me een niet

te dicht mastbos van grove dennen op niet te droge grond met een arme

doch de bodem bedekkende vegetatie van grassen en Galium saxatile L.

Daarnaast heb ik vliegplaatsen aangetroffen aan de randen van kaal-

slagen en aan open bosranden, vermoedelijk de resten of overblijfselen van

zich eertijds in mastbossen bevonden hebbende vliegplaatsen. De vlinders worden

schaars waargenomen op licht, zelfs op plaatsen, waar ik ze overdag bij tientallen

uit de vegetatie opjoeg. Hierbij deed zich dan het vervelende verschijnsel voor,

dat zeker de helft van de snel opvliegende imagines tot Ep. alternata behoorde,

die in de vlucht op het oog niet te onderscheiden is van tristata. Teneinde de

grootte van de /mta/^-populaties na te gaan, is het dan ook helaas noodzakelijk

alles wat opvliegt te netten".

De data van alle mij nu bekende exemplaren zijn verwerkt in het in fig. 66

afgebeelde histogram. Hieruit blijkt, dat de eerste generatie, die de talrijkste is,
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Fig. 66. Histogram van Epirrhoe tri stat a L.

vanaf 8 mei is waargenomen en tot ongeveer half juli kan blijven doorvliegen

met een maximum in de eerste helft van juni. De tweede generatie begint in de

tweede helft van juli te verschijnen, bereikt zijn top in de tweede helft van

augustus en verdwijnt omstreeks half september (laatste datum nu: 11. IX).

De gecombineerde gegevens laten dus geen scherpe grens meer zien tussen beide

generaties, al zal die er in de afzonderlijke seizoenen waarschijnlijk wel zijn.

Vindplaatsen. Fr.: Bakkeveen, Duurswoude, Appelscha, Fochtelo. Gr.: Groningen.

Dr.: Donderen, Peest, Vries, Annen, Eext, Schoonlo. Ov.: Balkbrug, Den Berg, Hessum,

Regteren, Oudleusen, Abdij Sion, Deventer. Gdl.: Putten, Stroe, Garderen, Leuven um, Er-

melo, Staverden, Heerde, Tongeren, Gortel, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Apeldoorn,

Uchelen, Leesten, Hoog-Buurlo, Gerritsfles, Dabbelo, Empe, De Steeg, Delense Was,

Oosterbeek, Wolfheze, Heelsum, Ginkel, Otterlo, Ede, Lunteren; Eefde, Loerbeek. Utr.:

Doorn. N.B.: Dorst, Maarheeze. Lbg.: Arcen, Velden, Swalmen, Sint Odiliënberg, Vlodrop,

Annendaal.

Variabiliteit, f. luctuolata Klemensiewicz, 1902, Spraw. Kom. Viz. 36 :

50 (pseudoluctuata Vorbrodt, 1917, Miti. Schweiz, ent. Ges. 12 : 477). De voor-

vleugels met effen zwarte middenband, ook de overige witte tekening vaak nog

min of meer gereduceerd. Norg, Uchelen, Geulem, Berg en Terblijt (Zool. Mus.).

f. approximata nov. Voorvleugels met sterk versmald middenveld. Uchelen, 9 ,

4.VI.1954 (holotype, Zool. Mus.).

[Fore wings with strongly narrowed central area.]

f. tangens nov. Het middenveld van de voorvleugels even boven de binnenrand

zo sterk ingesnoerd, dat de randen elkaar daar raken. Norg ( $ , 2.VI.1951, holo-

type), Uchelen, Leesten (Zool. Mus.); Heelsum, Bennekom (van de Pol);

Ginkel (van Aartsen).

[The central area of the fore wings a little above the inner margin so strongly narrowed,

that the margins touch each other.]

f. interrupta Heinrich, 1918, D. ent. Z. : 428. De middenband van de voor-

vleugels even onder het midden doorgebroken. Norg, Eext, Uchelen, Empe (Zool.

Mus.); Hoenderlo, Heelsum (van de Pol).
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f. bimaculata nov. Van het middenveld van de voorvleugels zijn twee vlekken

over, de ene aan de binnenrand, de andere in het midden. Vries, 9, 13.VIII.

1955 (holotype, Blom).

[The central band of the fore wings reduced to two spots, one on the inner margin, the

other in the centre.

Osthelder figures the form in Schmetterl. Südbayerns, pi. XVII fig. 10, 1929, as f.

kerteszt Aign., but this is not correct.]

f. hastatoides Nitsche, 1925, Verb, zool.-bot. Ges. Wien 74—75 : (177).

Voorvleugels met brede witte postdiscale band, die met tanden inspringt in de

zwarte achterrandsband. Norg, Uchelen (Zool. Mus.).

f. lactofasciata nov. De banden op de voorvleugels niet wit, maar crème-

kleurig of lichtgeel. Heelsum, Ç, 30. VI. 1958 (holotype), Hoenderlo (van de

Pol).

[The bands on the fore wings not white, but creamy or pale yellow.]

Epirrhoe alternata Muller. Tijdschr. Entom. 92 : 203; Cat. IX : (698). De
vlinder is nu ook bekend van Terschelling, waar hij zelfs gewoon is, zodat hij nu
met uitzondering van Rottum op alle waddeneilanden aangetroffen is.

J
' J

Fig. 67. Histogram van Epirrhoe alternata Müller

Het in fig. 67 afgebeelde histogram laat duidelijk zien, dat evenals bij de

andere soorten van het genus de eerste generatie de grootste is. De vroegste datum

blijft 14. IV. Aprilwaarnemingen zijn zeer schaars. De hoof dvliegtij d van de eerste

generatie valt in de regel pas in de tweede helft van juni. In de tweede decade

van juli wordt de vlinder weinig gezien. In deze periode valt zonder duidelijke

onderbreking de grens tussen eerste en tweede generatie. De top van de tweede

valt pas in de laatste decade van augustus en begin september. De derde partiële

generatie kan van half of eind september tot ver in oktober voorkomen. De laat-

ste datum is nu: 28.X.

Variabiliteit, f. divisa, Osthelder, 1929. De vorm, waarbij de midden-

band van de voorvleugels over de volle lengte licht gedeeld is, is zonder twijfel
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zeldzaam. Plaat 14 fig. 13. Nieuwe vindplaatsen: Hoog-Soeren (Zool. Mus.);

Heemskerk (Bank); Meijendel (Lucas).

f. tenuifasciata Schima, 1927. Ook slechts enkele nieuwe vindplaatsen: Vlie-

land, Tubbergen, 's-Graveland (Zool. Mus.); Aerdenhout (van Wisselingh)
;

Nuenen (Verhaak).

f. effusa Müller, 1930. Nieuwe vindplaats: Bergeijk (van Wisselingh).

f. pseudorivata Wagner, 1923. De vorm met brede witte postdiscale band is

tamelijk gewoon, zoals blijkt uit de vrij talrijke nieuwe vindplaatsen: Oosterwolde

(van Randen); Norg (Camping); Hoog-Soeren, Uchelen, Dabbelo, Lochern,

Beek bij Didam, Berg en Dal, Hollandse Rading, Kortenhoef, Wijk aan Zee,

Cuyck, Valkenburg (Zool. Mus.) ; Heelsum, Bennekom, Veenendaal, Slijk-Ewijk

(van de Pol).

f. obscura Lempke, 1950. Ook deze vorm is niet zeldzaam: Borgercompagnie,

Korenburgerveen, Nunspeet, Wamel, Woerdense Verlaat, Best (Zool. Mus.)
;

Groessen, Eijs (van de Pol); Nuenen (Neijts).

f. cingulata Tengström, 1875. Nieuwe vindplaatsen van de vorm met het don-

kere licht geringde achterlijf: Agelo (Kleinjan); Wiessei, Uchelen, Best (Zool.

Mus.); Meijendel (Lucas); Sint Anthonis (Peerdeman).

f. nigrosignata nov. Lichaam eenkleurig zwart; voorvleugels: wortelveld en

middenveld eenkleurig zwart, van elkaar gescheiden door een zwartgrijze band,

achterrandsveld zwartachtig met scherpe witte golflijn; achtervleugels zwart -

achtig met donker gedeelde witte postdiscale band en witte golflijn. Plaat 14 fig.

14. Vlodrop, ?, 16.V.1966 (holotype, Maassen).

[Body unicolorous black; fore wings: basal and central bands black, separated by a black-

grey band, marginal area blackish with sharp white submarginai line; hind wings blackish

with white postdiscal band, divided by a dark line, and sharp white submarginai line.]

f. bicolor nov. Wortelband en middenband van de voorvleugels zwartgrijs, alle

andere tekening lichtgrijs, scherp afstekend tegen de donkere banden. Valkenisse,

$, 29.VII.i967 (holotype, van Aartsen).

[Basai and discal bands of the fore wings black-grey, all other markings pale grey, sharply

contrasting with the dark bands.]

f. lactofasciata nov. De banden op de voorvleugels licht geelachtig in plaats

van wit. Wiessel, $, 12. VI. 1954 (holotype), Wassenaar (Zool. Mus.); Bussum

(ter Laag); Vught (Caron).

[The pale bands on the fore wings pale yellowish instead of white.]

Dwerg. Best (Zool. Mus.).

Epirrhoe rivata Hübner. Tijdschr. Entom. 92 : 204; Cat. IX : (699). De vlin-

der is op enkele plaatsen in het Hafdistrict en het Fluviatiel District aangetroffen,

maar het hoofdverspreidingsgebied is toch wel bosachtig terrein op niet te droge

gronden. Hij is nu ook van één van de waddeneilanden bekend geworden.

De eerste generatie kan al in de eerste decade van mei beginnen te vliegen.

De vroegste datum is nu 7.V (in 1954 een exemplaar op licht te Wiessel, Leffef).

De hoofdvliegtijd ervan valt in de eerste helft van juli, maar late exemplaren
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Fig. 68. Histogram van Epirrhoe rivetta Hübner

vliegen tot ver in augustus door. Zonder scherpe onderbreking gaat deze generatie

in de veel zwakkere tweede over, waarvan de exemplaren in gunstige seizoenen

in de eerste helft van september aangetroffen worden. Zie het in fig. 68 afgebeel-

de histogram, dat samengesteld is uit de gegevens van ruim 1000 gedateerde

exemplaren.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, 1956 (Leffef), Leeuwarden, Tietjerk, Ooster-

wolde. Dr.: Eext, Schoonlo, Odoorn, Wijster. Ov.: Volthe, Tubbergen, Molenven (Saasveld),

Hengelo, Wiene, Elzen, Haarle, Lettele, Holten, Balkbrug, Vilsteren, Raalte, Abdij Sion.

Gdl.: Garderbroek, Leuvenum, Epe, Tongeren, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Uchelen, Teuge,

Empe, Voorstonden, Hoenderlo, Otterlo, Wageningen; Eefde, de Boggelaar, Vorden, Beken-

delle; Beek bij Nijmegen, Heteren, Neerijnen, Loevestein. Utr.: Amersfoort, De Bilt, Utrecht.

N.H.: Naardermeer, Halfweg, Schoorl, Heemskerk. Z.H.: Mije, Voorschoten, Vlaardingen,

Schelluinen, Arkel, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westen-

schouwen, Cadzand. N.B.: Drunen, Haaren, Kampina, Eindhoven, Ravenstein. Lbg.: Griends-

veen, Seven urn, Roggel, Lottum, Tegelen, Steijl, Swalmen, Sint Odiliënberg, Vlodrop, Mont-

fort, Stein, Amstenrade, Brunssum, Chèvremont, Wijlre, Colmont, Maastricht, Gronsveld,

Rijckholt, Cadier en Keer, Margraten, Sint Geertruid, Bissen, Vijlen.

Variabiliteit, f. effusa Lempke, 1950. Nog een exemplaar met onscherp

begrensd middenveld van de voorvleugels: Aalten (van Galen).

f. pseudoalternata Lempke, 1950. Nieuwe vindplaatsen: Aalten (van Galen);

Gassel (van de Pol).

f. divisa Lempke, 1950. Nieuwe vindplaats: Aalten (van Galen).

f. approximata Lempke, 1950. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. maculata Rebel, 1910, Berge's Schmetterl.buch, 9de ed. : 352. Middenveld

van de voorvleugels op (een of) twee plaatsen doorgebroken. Uit Nederland al-

leen twee overgangsexemplaren bekend, waarbij de band op de rechter voor-

vleugel doorgebroken is. Zeist (Gorter); Drunen (Slob).

f. nigrescens nov. Voor- en achtervleugels eenkleurig zwartachtig grijs, het

donkerder middenveld van de voorvleugels afgezet door smalle lichte banden,

achtervleugels met een onscherpe iets lichtere discale band en duidelijke midden-

stip. Plaat 14 fig. 11. Vlodrop, $, 21.VIII.1965 (holotype, Maassen, preparaat

Lpk. 956).

[Fore and hind wings of a uniform blackish grey, the darker central area of the fore

wings bordered by narrow pale bands, hind wings with unsharp somewhat paler discal band

and distinct discal point.

After the specimen had been photographed, a slide was made, so that the identification

is certain.]

Dwerg. Gronsveld (Zool. Mus.).
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Fig. 69. Histogram van Epirrhoe gallata Denis & Schiffermüller

Epirrhoe galiata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 205; Cat. IX :

(700). Het hoofdverspreidingsgebied in ons land is het kustgebied van Zeeuws-

Vlaanderen, Walcheren en Schouwen. Daarnaast is de vlinder ook bekend van

twee van de waddeneilanden en van een enkele plaats in het binnenland in

Noord-Brabant en Limburg. Een uitvoerig artikel over de populaties van Schou-

wen publiceerde Leffef in Ent. Ber. 23 : 109—111 (1963). Daaruit blijkt, dat

het voornaamste biotoop gevormd wordt door luwe, met Galium verum begroeide

plekjes tussen de duindoornvegetatie.

Uit België werd de soort vermeld van Han-sur-Lesse (Fouassin, Lambillionea

55 : 20, 1955).

Voor zover we nu weten, kan de eerste generatie omstreeks half mei beginnen

te vliegen (vroegste datum 15.V). Uit het in fig. 69 afgebeelde histogram (samen-

gesteld uit de gegevens van 488 buiten gevangen gedateerde exemplaren) blijkt,

dat er weinig vangsten uit deze maand bekend zijn. De hoofdvliegtijd valt ook

later dan bij de andere Nederlandse soorten van het genus, namelijk in de laatste

decade van juni en de eerste twee decaden van juli. Nog op 5.VIII.1963 ving

Peerdeman een afgevlogen exemplaar te Cadzand. De tweede generatie is veel

kleiner (dus duidelijk partieel). Vroegste datum van een vers exemplaar: 3. VIII.

Ook bij deze soort vinden we dus geen duidelijke grens tussen de generaties. De
hoofdvliegtijd ervan valt in de tweede en derde decade van augustus en de eerste

van september. Enkele late exemplaren kunnen nog tot het eind van september

voorkomen (laatste datum: 26. IX).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, 1961 (Leffef). Zl.: Burgh, Westenschouwen, Cad-

zand. Lbg.: Griendsveen, 27.VIII.1964 (Leffef).

Variabiliteit. De lange grotendeels uit het ei gekweekte serie in de

collectie van het Zool. Mus. varieert opvallend weinig. Bijna alle exemplaren be-

horen tot de typische vorm.

f. chalybeata Hübner, [1809 —1813]. Hiertoe behoort het oude exemplaar

met etiket Maastricht in de collectie van het Zool. Mus.

f. unilobata Haworth, 1809. Enkele exemplaren met sterk getekend achter-

randsveld van de voorvleugels van Zoutelande (Zool. Mus.).

f. emina Schawerda, 1912. Exemplaren met vrijwel ongetekend achterrandsveld

van Westenschouwen en Zoutelande (Zool. Mus.).
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Costaconvexa Agenjo

Costaconvexa polygrammata Borkhausen. Tijdschr. Entom. 92 : 197; Cat. IX

(692). De vlinder komt plaatselijk in het oosten van Noord-Brabant en het mid-

den van Limburg voor. Volgens de ervaring van Leffef komt hij goed, maar

tamelijk laat op licht, mits de lichtbron vrij dicht bij het vliegterrein staat.

Het dier vliegt in België ook in een volkomen afwijkend biotoop, namelijk de

duinstreek van West- Vlaanderen dicht bij de Franse grens. In Lambïllïonea 51 :

64 (1951) wordt Oostduinkerke als vindplaats genoemd en in hetzelfde tijd-

schrift 65 : 12 (1965) vermeldt Janmoulle, dat hij 12 augustus 1965 de soort

tussen Lombartsyde en Westende aantrof. Een vangst in het Zeeuwse duingebied

behoort dus niet tot de onmogelijkheden.

De eerste generatie vliegt van begin mei tot begin juli (9.V —9. VII), de tweede

van de tweede helft van juli tot begin september (18. VII —6. IX), voor zover op

het ogenblik althans bekend is.

Vindplaatsen. N.B.: Nuenen, een exemplaar zonder datum (Neijts); Helenaveen,

1963 (Leffef). Lbg.: Broekhuizen, 1967 (Leffef); Sevenum (1954, van de Pol, 1964,

Leffef); Griendsveen (Leffef); Venlo, 1.IX.1961 (Ottenheijm); Tegelen, 9.V.1962 (de-

zelfde).

Variabiliteit, f. tangens nov. Het middenveld van de voorvleugels zo

sterk ingesnoerd, dat de randen elkaar even boven de binnenrand raken. Deurne,

$ , 1954 (holotype, van Tuyl).

[The central area of the fore wings a little above the inner margin so strongly narrowed,

that its outer borders touch each other there.]

f. fasciata Hannemann, 1917, Int. ent. Z. Guben 11 : 64, afgebeeld 1917,

Suppl. Ent. Heft VI, plaat, fig. 20. Middenveld van de voorvleugels eenkleurig

donker (bij het afgebeelde type met een lichte vlek aan de voorrand, waarin een

donker vlekje staat). Deurne (Nies).

Camptogramma Stephens

Camptogramma bilineata L. Tijdschr. Entom. 92 : 194; Cat. IX : (689). De
dinder is nu bekend van Vlieland, zodat alleen Rottum nog in de rij van de

waddeneilanden ontbreekt. Overigens is over de verbreiding niets nieuws te

melden. Het dier komt slecht op licht. Vrij zeker betekent dit, dat het zich vooral

in de vegetatie ophoudt en daardoor ontkomt aan verblinding door de meng-

lichtlamp.

Helaas geen nieuwe gegevens over vliegtijden en generaties, ook niet in de

buitenlandse literatuur.

Variabiliteit, f. unidentaria Strand, 1919. Blijkbaar geen gewone vorm,

daar geen enkele nieuwe vindplaats bekend geworden is.

f. subillineata Strand, 1919. Slechts een enkele nieuwe vindplaats van deze

zwak getekende vorm: Schipborg (S. R. Dijkstra).
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f. dumetata Schrank, 1802. Nieuwe vindplaatsen: Bijvank (Scholten); Heems-

kerk (Bank); Haamstede (Lucas); Cadzand (Peerdeman); Born (Delnoye).

f. bicolor Lempke, 1950. In de duinen blijkbaar verbreid, daarbuiten weinig

voorkomend. Nieuwe vindplaatsen: Ballum op Ameland (van Randen); Texel

(Zool. Mus.); Castricum, Heemskerk (Bank); Melissant (Huisman); Dordrecht

(Verheij).

f. anaemica Kautz, 1922. Nieuwe vindplaatsen van deze bleke vorm: Sint Maar-

tensvlotbrug (de Boer); Apeldoorn, Den Haag, Epen (Zool. Mus.); Egmond

(P. de Vries); Sint Michielsgestel (Knippenberg).

f. mixta Lempke, 1950. Slechts een enkele nieuwe vindplaats: Capelle aan den

IJssel (Verkalk).

f. jlavobrunnea Lempke, 1950. Blijkbaar een vrij gewone vorm. Nieuwe vind-

plaatsen: Wolvega (Camping); Lobith (Scholten); Naarden (Zool. Mus.);

Zaandam (Bank); Egmond aan Zee, Heemskerk (Westerneng); IJmuiden

(Kloos); Haaren-N.B. (Knippenberg).

f. bubaceki Kautz, 1922. Nog enkele exemplaren met witachtig middenveld

van de voorvleugels: Haarlem (Alders); Montfort (Maassen).

f. fasciata Lempke, 1950. Geen nieuwe vindplaatsen.

Dwerg. Vlaardingen (van Katwijk).

Entephria Hübner

[Entephria cyanata Hübner. W. A. Augustijn vond 10 juli 1954 een $ van deze

soort te Teteringen, dat zich nu in het museum te Rotterdam bevindt. Dat de vlinder bij

ons zou kunnen voorkomen, is uitgesloten, zelfs niet als zwerver. Daarvoor ligt zijn areaal

veel te ver van onze grenzen (Alpen, Pyreneeën). Ongetwijfeld hebben we hier met een

adventief te doen.

Het exemplaar behoort niet tot de typische vorm, maar tot f. jlavomixta Hirschke (1899,

Verb. zool. -bot. Ges. Wien 49 : 357), waarbij de lichte delen van de voorvleugels geel van

kleur zijn.]

Larentia Treitschke

Larentia clavaria Haworth. Tijdschr. Entoni. 92 : 116; Cat. IX : (611). Zoals

ik reeds in 1950 verwachtte, zijn vooral in het westen van het land een aantal

nieuwe vindplaatsen bekend geworden. Hier is wel het hoofdverbreidingsgebied

in Nederland. Toch zijn er ook enkele in het oosten en zuiden vastgesteld en

zelfs is clavaria op een van de waddeneilanden aangetroffen. Leffef vond de rup-

sen niet alleen op groot en klein kaasjeskruid {Malva silvestris en Malva neglectd),

maar ook op de sierplanten Malva crispa (in een tuin te Midsland) en Malope

trijida (op verschillende plaatsen op Schouwen).

De vliegtijd blijkt veel langer te kunnen duren dan in 1950 bekend was. De
uiterste data zijn nu: 27.VIII (in 1966 te Tegelen, Peerdeman) tot 11. XII (te

Burgh, Haamstede en Oostkapelle, waar RIVON-vallen opgesteld stonden, Lef-

fef).

Vindplaatsen. Fr.: Midsland op Terschelling, 1957 (Leffef), Oosterwolde, 1955

(van Randen). Ov.: Deventer (Leffef). Gdl.: Apeldoorn, 1952, e. 1. (Leffef), Voorst

(idem); de Voorst (idem); Heteren, 1964 (Huisman). N.H.: Oterleek, rupsen in 1964 (de

Boer). Z.H.: Vlaardingen, 1946 (van Katwijk), Nieuwendijk (Hoeksche Waard), 1965
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(Kraan), Oostvoorne, ± 40 exemplaren in 1962 (van der Made), Hellevoetsluis (Lef-

fef), Middelharnis, ook nu nog (Vroegindeweij), Melissant, in diverse jaren (Huisman),
Stellendam en Goeree, rupsen begin juni 1951 op Malva (Huisman). Zl.: Scharendijke,

Renesse, Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Burghsluis, Koudekerke-Sch. (1961 en 1962,

RIVON-inventarisaties, meegedeeld door Leffef), Oostkapelle, Zoutelande, Valkenisse, 1959,

I960 (van Aartsen). Lbg.: Tegelen, 1966 (Peerdeman), Epen, 1955, e. 1. (Ottenheijm).

Variabiliteit, f. tangens Lempke, 1950. Apeldoorn, Zoutelande (Zool.

Mus.).

Anticlea Stephens

Anticlea badiata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 213; Cat. IX :

(708). De vlinder is het meest verbreid in de Noordhollandse duinen en in het

zuiden van Limburg. Te Apeldoorn vond Leffef de rupsen op gekweekte rozen.

De vliegtijd kan tot in de tweede helft van mei duren. De uiterste data worden

nu: 18.III— 24. V.

Vindplaatsen. Fr.: Eernewoude, Wijnjeterp. Ov.: Volthe, Raalte, Abdij Sion,

Platvoet. Gdl.: Gorssel, de Voorst, Ruurlo, Aerdt; Slijk-Ewijk, Neerijnen. Utr.: Cothen.

N.H.: Amsterdamse Bos, 1958 (Küchlein), Bergen, Heemskerk. Z.H.: Oostvoorne, Helle-

voetsluis, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen. N.B.: Sambeek, Boxmeer,

Gassel. Lbg.: Plasmolen, Geijsteren, Brunssum, Huls, Wijlre, Oud-Valkenburg, Gerendal,

Sibbe, Bunde, Bemelen, Cadier en Keer, Gronsveld, Camerig, Vijlen.

Variabiliteit, f. planicolor Lempke, 1950. Ongetwijfeld een vrij ge-

wone vorm. Nieuwe vindplaatsen: Diepenveen, Twello, Heemskerk, Valkenisse

(Zool. Mus.); Plasmolen (Lucas).

f. pallidaria Lambillion, 1909. Nieuwe vindplaatsen van deze lichte vorm:

Heemskerk (Aukema); Oostvoorne (Lucas, Maassen).

f. obscurata Lempke, 1950. De vorm met zwartbruine voorvleugels, die door

een lichte middenband doorsneden worden, is gewoon en komt vrijwel overal

onder de soort voor. Plaatselijk kan hij zelfs overheersend zijn. Alle exemplaren

in de collectie-NiES van Sambeek, Boxmeer en Geijsteren bij voorbeeld behoren er

toe.

f. alp estris Neuburger, 1904. Deze donkere vorm is veel zeldzamer. Nieuwe

vindplaatsen: Diepenveen, Heemskerk, Valkenisse (Zool. Mus.); Slijk-Ewijk (van

de Pol).

f. defasciata Lempke, 1950. Geen nieuwe vangsten.

f. subbadiata Strand, 1903. Exemplaren van het „tangens-type" werden nog

aangetroffen te: Oostvoorne (Lucas); Burgh (Zool. Mus.); Cadier (van Aart-

sen); Vijlen (Leffef).

f. ocellaria Bodart, 1910. Een paar nieuwe vindplaatsen: Arnhem (Zool. Mus.);

Oostvoorne (Lucas).

f. approximata Lempke, 1950. Nieuwe vindplaats: Oostvoorne (Lucas).

f. rectijasciaria Lambillion, 1909. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. tmpuncta Lempke, 1950. Een exemplaar zonder middenstip op de voor-

vleugels nog van Colmschate (Zool. Mus.).
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Anticlea derivata Denis & Schiffermüller. Tijdscbr. Entom. 92 : 190; Cat. IX :

(685). Dat deze soort op zijn minst zeer lokaal voorkomt, blijkt wel hieruit, dat

na 1950 alleen een paar vondsten in het zuiden van Limburg bekend geworden

zijn.

De vliegtijd kan tot begin juni duren. De uiterste data worden nu: 26. IV —4. VI.

Vindplaatsen. Lbg.: Wijlre, in 1958 vijf rupsen uit roos geklopt, in 1959 acht,

waarvan zeven de vlinder leverden (Lukkien); Gerendal, 4.VI.1963 (Leffef); Vijlen,

mei 1961 (dezelfde).

Mesoleuca Hübner

Mesoleuca albicillata L. Tijdscbr. Entom. 92 : 200; Cat. IX : (695). Een

belangrijk aantal nieuwe vindplaatsen, die samen met de reeds gepubliceerde wel

duidelijk maken, dat de vlinder in het aangegeven biotoop vooral in het oosten

en zuiden van het land vrijwel overal aan te treffen is. Ook in de duinen zijn wat

meer vindplaatsen bekend geworden, terwijl de soort nu ook op een van de wad-

deneilanden is gevonden. Een enkele vangst buiten het normale biotoop moet wel

aan zwervers worden toegeschreven.

Leffef zond me de volgende interessante opmerkingen: ,,De vlinder komt

slecht op licht. De imagines zitten overdag buiten de zon boven op braambladeren

en doen dan sterk denken aan vogelexcrementen. Ze zitten vrij vast en laten

zich slechts door flinke verontrustingen opjagen. Bovendien zijn ze allerminst

zwerflustig en bevinden zich zelden buiten het territorium. Ik heb gemerkt, dat de

dieren maar een korte avondvlucht hebben en dan kans lopen op de lampen te

raken. Daarna worden ze niet meer gezien. De rupsen zitten bij voorkeur aan de

bloemtrossen onder de bloemen en knoppen". Nies deelde mij mee, dat hij de

rups niet op braam of framboos vond, maar zowel te Deurne als te Nuenen op

Agrimonie {Agrimonia eupatorio. L.).

De normale en meestal enige generatie kan tot in de tweede helft van augustus

voorkomen. Op 20.VIII.1960 ving Knoop een sterk af gevlogen $ te Volthe.

In het zeer gunstige jaar 1959 werden enkele exemplaren van de tweede generatie

gevangen op 20. VIII te Hendrik-Ido-Ambacht (Bogaard) en op 27.VIII te

Wassenaar (Wagen aar). Een opvallend klein exemplaar, dat van Aartsen

29.VIII.i96l in het Naardermeer ving, behoort er ongetwijfeld ook toe.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, 1956, 1957 (Leffef), Tietjerk, Oudemirdum.

Dr.: Roden, Lieveren, Norg, Zuidvelde, Eext, Schoonlo, Mantinge, Odoorn. Ov.: Vasse,

Reutum, Rossum, Molenven (Saasveld), Elzen, Ommen, Gerner, Abdij Sion, Frieswijk,

Bathmen. Gdl.: Garderbroek, Stroe, Garderen, Kootwijk, Nieuw-Milligen, Uddel, Hulshorst,

Nunspeet, Vierhouten, Soerel, Doornspijk, 't Harde, Heerde, Wissel, Epe, Vaassen, Gortel,

Niersen, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Uchelen, Beekbergen, Loenen, Teuge, Voor-

stonden, Hall, Brummen, Spankeren, Imbosch, Kemperberg, Hoenderlo, Hoog-Buurlo,

Bennekom; Epse, Gorssel, Eefde, Zutfen, Korenburgerveen, Hummelo, Hoog-Keppel; Berg

en Dal, Sint Jansberg. Utr.: Leersum. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Naardermeer, Weesp,

1956 (van Tuijl), Schoorl, Bergen, Heilo, Overveen, Heemstede. Z.H.: Staelduin, Hen-

drik-Ido-Ambacht (1959, Bogaard), Hellevoetsluis. ZL: Burgh, Westenschouwen, Oost-

kapelle, Valkenisse. N.B.: Leur, Rijen, Drunen, Haaren, Kampina, Westelbeers, Vessem,

Bergeijk, Best, Nederwetten, Sterksel, Maarheeze, Liessel. Lbg.: Broekhuizen, Griendsveen,

Sevenum, de Hamert, Arcen, Swalmen, Roggel, Moesei, Maalbroek, Montfort, Putbroek,

Stein, Bocholtz, Wijlre, Gerendal, Sibbe, Ambij, Cadier en Keer, Oost-Maarland, Sint Geer-

truid, Vijlen.
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Variabiliteit, f. lacticolor Lempke, 1950. Exemplaren met geelachtig

witte grondkleur werden nog bekend van: Aalten (van Galen); Soest, Hollandse

Rading, Epen (Zool. Mus.).

f. impuncta Lempke, 1950. Exemplaren zonder middenstippen op de boven-

zijde van de vleugels nog van: Nunspeet, Arnhem, Hilversum, Vijlen (Zool.

Mus.).

f. quadripuncta Lempke, 1950. Exemplaren met middenstippen op de boven-

zijde van alle vleugels zijn gewoon en overal onder de soort aan te treffen.

f. reducta Lempke, 1950. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. venata Cockayne, 1950, Entomologist 83 : 52. Bovenzijde voorvleugels: aan

de binnenkant van de postmediane lijn zwarte streepjes op de aderen. (In de

twee door Cockayne beschreven exemplaren komen nog enkele andere kleine

afwijkingen in de tekening voor, maar zoals de naam aangeeft, zijn de zwarte ader-

streepjes toch de hoofdzaak, zodat de naam gebruikt kan worden voor alle exem-

plaren, die dit kenmerk bezitten). Aalten, $ en $ uit één eikweek, die ook

een aantal normale exemplaren opleverde, 1956 (van Galen).

Er blijken nogal eens exemplaren voor te komen, die asymmetrisch getekend

zijn. In Cat. IX werden er reeds twee genoemd. Daar kunnen de vijf volgende aan

toegevoegd worden:

a. Uit het donkere wortelveld komt op de rechter voorvleugel een zwarte streep

tot halverwege het witte middenveld. Amerongen (Bentinck).

b. Op de linker voorvleugel een paar zwarte streepjes uit het wortelveld in

het witte middenveld. Best (Zool. Mus.).

c. Op de linker voorvleugel is de zwarte subapicale vlek naar het midden uit-

gevloeid. Hilvarenbeek (Stoppelenburg).

d. Op de rechter voorvleugel is de zwarte wortelvlek langs de costa uitgerekt

en bereikt bijna de zwarte subapicale vlek. Nuenen (Neijts).

e. Linker voorvleugel: de golf lijn is eerst met een wijde boog binnenwaarts ge-

bogen en loopt dan recht naar de binnenrand. Putbroek (Maassen).

Dwerg. Naardermeer (het exemplaar van de tweede generatie, Zool. Mus.);

Montfort (Maassen).

Pelurga Hübner

Pelurga comitata L. Tijdschr. Entom. 92 : 214; Cat. IX : (709). De vlinder is

nu ook bekend van Vlieland, zodat alleen Ameland en Rottum nog in de rij van de

waddeneilanden ontbreken. In verband met de voedselplanten van de rupsen is de

soort vooral op ruderaalterreinen aan te treffen, maar dan ook in practisch het

gehele land.

De vliegtijd kan tot ver in september duren (17.IX.1960, Lucas), terwijl zelfs

vangsten uit oktober bekend geworden zijn: 3. X. 1962 te Helenaveen, 19.X.1962

een vers exemplaar te Westenschouwen, beide opgaven van Leffef. De mogelijk-

heid van een zeer kleine partiële tweede generatie moet dan ook niet uitgesloten

worden.

Variabiliteit. Zowel de grondkleur van de vleugels als de kleur van de
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banden zijn beide zeer variabel, maar het is biezonder moeilijk grenzen tussen

bepaalde kleurtypen te trekken.

f. unïcolor Lempke, 1950. Nog een paar exemplaren met nauwelijks afsteken-

de tekening van Nunspeet (Zool. Mus.); Doetinchem, Groessen (van DE Pol).

f. paradoxa nov. Bovenzijde voorvleugels: de band tussen wortel- en midden-

veld en het gehele achterrandsveld verdonkerd, zodat twee lichte en twee don-

kere banden ontstaan, die sterk met elkaar contrasteren. Leiden, $ , 1. IX. 1954

(holotype, Kaijadoe).

[Upper side fore wings: the areas between basal and central bands and between central

band and outer margin darkened, as a result of which there are two pale and two dark

bands, strongly contrasting with each other.]

f. obscura nov. Grondkleur van de vleugels licht grijsbruin, de tekening van

de banden en lijnen donkerbruin. De gele tint ontbreekt geheel. Eext, $ , 13. VI.

1964 (holotype, Zool. Mus.).

[Ground colour of the wings pale brown, the markings of the bands and lines dark

brown. The yellow tint fails completely.]

f. zonata Wahlgren, 1913. Exemplaren met eenkleurig donker middenveld van

de voorvleugels (soms blijft nog een klein vlekje van de lichtere grondkleur aan

de voorrand over) werden nog bekend van: Wij ster, Noorden (Lucas); Harder-

wijk (van Beek); Ruurlo (Lukkien); Apeldoorn, Wijk aan Zee, Heemskerk

(Zool. Mus.); Melissant (Huisman); Bergeijk (van Wisselingh).

f. impuncta Lempke, 1950. Nog een paar exemplaren zonder middenstip op de

voorvleugels van het Woold (Lucas) en Hilversum (Zool. Mus.).

Dwergen. Glimmen (van de Pol); Oosterbeek, Heemskerk, Numansdorp

(Zool. Mus.); Eindhoven (van der Wolf); Nuenen (Neijts).

Lampropteryx Stephens

Lampropteryx suf fumata Denis & Schiffermüller. Tijd sehr. Entom. 92 : 189;

Cat. IX : (684). Reeds 28.V.19H is een $ te Epen gevangen. Dit stond in de

collectie van het Zool. Mus. abusievelijk bij Euphyia picata. Blijkbaar dringt de

soort nu en dan vanuit Oost-België of de Rijnprovincie tot in het zuiden van

Limburg door zonder daar echter vaste voet te krijgen. Overigens is niets nieuws

over de vlinder te melden, ook niet uit het omringende gebied.

Cosmorhoe Hübner

Cosmorhoe ocellata L. Tijdschr. Entom. 92 : 188; Cat. IX: (683). De in

1950 gegeven verbreiding is wel goed. In het Hafdistrict komt de soort nauwelijks

voor en ook in het westelijk deel van het Fluviatiel District is slechts een enkele

vindplaats bekend geworden. Nu op alle waddeneilanden behalve Rottum aan-

getroffen.

In vroege jaren kan de eerste generatie al half april verschijnen (18.IV.196l te

Heemskerk, van Aartsen, 22.IV.196l te Oostvoorne, Lucas). De tweede gene-
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ratie kan van begin juli (7.VII) tot in de tweede helft van september vliegen

(22.IX.1963, Cadzand, Peerdeman; 23.IX.1956, Groessen, van de Pol; 25. IX.

Leffef), terwijl laatstgenoemde in 1962 en 1963 tussen 4 en 28 oktober te

Vijlen en in de Peel in totaal 30 exemplaren noteerde, die mogelijk tot een derde

generatie behoorden.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (vooral in het bosgebied van West zeer gewoon,

veel minder op open terreinen, Leffef), Vlieland, Sexbierum, Ternaard, Bakkeveen, Ooster-

wolle, Fochtelo, Appelscha, Wijnjeterp, Nijetrijne, Oudemirdum. Dr.: Roden, Veenhuizen,

Schipborg, Zuidlaren, Eext, Ruinen, Schoonlo, Odoorn, Hooghalen, Elp (Westerbork),

Havelte. Ov.: Agelo, Albergen, Molenven (Saasveld), Borne, Balkbrug, Ommen, Lemelerveld,

Boetele, Wechele, Schalkhaar, Bathmen. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Stroe, Garderen, Nieuw-

Milligen, Uddel, Elspeet, Vierhouten, Soerel, Tongeren, Epe, Gortel, Nierssen, Vaassen,

Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Teuge (talrijk in een vochtig bos van Populus nigra met

weelderige ondergroei, Leffef), Terwolde, Wilp, Klarenbeek, Empe, Voorstonden, Hall,

Uchelen, Beekbergen, Spankeren, Dieren, Imbosch, Schaarsbergen, Hoenderlo, Kootwijk,

Otterlo, Wolfheze; Epse, Gorssel, de Voorst, Eerde, Warnsveld, Almen, Ruurlo, Winterswijk,

Hummelo, Laag-Keppel, Hoog-Keppel, Bronkhorst, Drempt, Doesburg, Angerlo, Bingerden,

Didam, Tolkamer, Groessen; Berg en Dal, Heteren, Ochten, Slijk- Ewijk. Utr.: Utrecht,

Groenekan, Bilthoven, Den Dolder, Amersfoort. N.H.: Naarden, Naardermeer, Amsterdamse

Bos, Schoorl, Bergen, Egmond-Binnen, Velsen, Bentveld. Z.H.: Meijendel, Rijswijk, Staelduin,

Schelluinen, Hendrik-Ido-Ambacht, Rockanje, Hellevoetsluis, Melissant. Zl.: Burgh, Haam-

stede, Westenschouwen, Burghsluis, Oostkapelle, Valkenisse, Cadzand. N.B.: Dorst, Galder,

Bergeijk, Strabrechtse heide, Helenaveen, Vierlingsbeek, Oploo, Gassel. Lbg.: Mook, Gen-

nep, Griendsveen, Sevenum, Roggel, Tegelen, Steijl, Swalmen, Heel, Sint Odiliënberg, Vlo-

drop, Montfort, Putbroek, Echt, Stein, Sittard, Eijs, Bemelen, Ambij, Cadier en Keer, Heer,

Maastricht, Kannerbos, Oost-Maarland, Eijsden, Rijckholt, Mesch, Sint Geertruid, Margraten,

Gulpen, Slenaken, Camerig, Holset, Vijlen, Harles.

Variabiliteit, f. obscura Lempke, 1950. Exemplaren, waarbij de witte

band tussen wortelveld en middenband sterk verdonkerd is, werden nog aange-

troffen te: Eext, Lage Vuursche, Den Haag (Zool. Mus.); Hoog-Soeren (Leffef);

Hoenderlo, Oostvoorne (Lucas).

f. albomarginata Lempke, 1950. Exemplaren, waarbij de achterrand van voor-

en achtervleugels vrijwel ongetekend is, nog van: Wiessel (Zool. Mus.); Apel-

doorn, Oostvoorne (Lucas); Montferland (Scholten); Bergeijk (van Wisse-

lingh); Eindhoven (Neijts); Nuenen (Verhaak).

Dwergen. Warnsveld, Heemskerk (Zool. Mus.); Zutfen (Wilmink); Eind-

hoven (Neijts).

Eulithis Hübner

Eulithis prunata L. Tijdschr. Entom. 92 : 150; Cat. IX : (645). Uit de hierna

volgende lijst van vindplaatsen blijkt, dat de vlinder inderdaad in het grootste

deel van het land is aangetroffen, zonder enige voorkeur voor een bepaald biotoop.

Op de meeste plaatsen, waar aalbessen gekweekt worden, zal hij dan ook wel te

vinden zijn. Hij is nu van de drie westelijkste waddeneilanden bekend.

De vliegtijd kan tot begin oktober duren. De uiterste data worden nu: 2. VI

—

8.X (de eerste datum in 1944 te Agelo, Knoop, de laatste in 1963 in de Peel

in een val van het RI VON, meegedeeld door Leffef).



308 Tijdschrift voor Entomologie, deel 110, afl. 10, 1967 (1038)

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Ternaard, Bolsward, Bakkeveen, Wijnjeterp, Nije-

trijne, Oudemirdum. Gr.: Delfzijl, Loppersum, Borgercompagnie, Veendam. Dr.: Paterswolde,

Roden, Veenhuizen, Schoonlo, Wijster, Hoogeveen, Meppel. Ov.: Volthe, Agelo, Albergen,

Almelo, Hengelo, Langeveen, Colmschate, Deventer, Schalkhaar, Raalte, Kampen, Zwartsluis,

Balkbrug, Vollenhove. Gdl.: Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Garderen,

Uddel, Leuvenum, Vierhouten, Gortel, Nierssen, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Apeldoorn,

Teuge, Twello, Uchelen, Empe, Klarenbeek, Laag-Soeren, Ellecom, Hoenderlo, Kootwijk,

Oosterbeek, Wolfheze, Scherpenzeel, Lunteren: Epse, Gorssel, Eefde, de Voorst, Warnsveld,

Boekhorst, Vorden, Ruurlo, Aalten, Varsseveld, Doetinchem, Hummelo, Laag-Keppel, Hoog-

Keppel, Doesburg, Herwen, Lobith; Nijmegen, Berg en Dal, Wamel, Tiel. Utr.: Amerongen,

Doorn, Zeist, De Bilt, Utrecht, Bilthoven, Amersfoort, Soestdijk, Baarn, IJsselstein, Har-

melen, Loenen, Nigtevecht, Botshol. N.H.: 's-Graveland, Hilversum, Laren. Bussum, Naar-

den, Naardermeer, Muiderberg, Weesp, Amsterdam, Amsterdamse Bos, Halfweg, Zaandam.

Ilpendam, Middelie, Beemster, Hoorn, Den Burg, Groet, Schoorl, Bergen, Alkmaar, Heems-

kerk, Haarlem, Overveen, Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Noorden, Woerden. Aarl anderveen,

Warmond, Hillegom, Leiden, Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam, Den Haag,

Delft, Staelduin, Schiedam, Rotterdam, Schelluinen, Arkel, Asperen, Sliedrecht, Hendrik-Ido-

Ambacht, Dordrecht, Oostvoorne, Rockanje, Hellevoetsluis, Middelharnis, Melissant. Zl.:

Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Domburg, Serooskerke, Goes, Cadzand.

N.B.: Bergen op Zoom, Hoogerheide, Breda, Ginneken, Chaam, Tilburg, Bergeijk, Valkens-

waard, Geldrop, Nuenen, Deurne, Helenaveen, Lith. Lbg.: Griendsveen, Sevenum, Tegelen,

Steijl, Swalmen, Moesel, Sint Odiliënberg, Montfort, Annendaal, Stein, Heerlerbaan, Kerkrade,

Wittern, Wijlre, Schin op Geul, Valkenburg, Houthem, Geulem, Kannerbos, Gronsveld,

Rijckholt, Epen, Camerig, Vijlen.

Variabiliteit, f. juncta Lempke, 1950. Exemplaren, waarbij op de voor-

vleugels wortelveld en middenveld met elkaar verbonden zijn (breed of smal)

zijn niet zeldzaam, te oordelen naar de serie in het Zool. Mus., zodat geen vind-

plaatsen meer vermeld worden. Plaat 14 fig. 15.

f. constrkta Strand, 1901. De vorm, waarbij het middenveld door een lichte

ader in tweeën gedeeld is, is daarentegen een zeldzaamheid. Zie plaat 14 fig. 16,

Amsterdam (van der Meulen); een fraai exemplaar van Halfweg (1962,

van Aartsen leg.) in Zool. Mus.; Noorden (Lucas).

f. obscurata Barke, 1922. Sterk verdonkerde exemplaren, die toch wel alle tot

deze donkere vorm gerekend kunnen worden, zijn gewoon en stellig wel op de

meeste plaatsen onder de soort aan te treffen.

f. clara nov. Bovenzijde voorvleugels: wortelveld, middenveld en subapicale

vlek mooi helderbruin, veel lichter dus dan bij de normale vorm. Ginneken, Ç ,

19.VIII.1908 (holotype, Mus. Rotterdam).

[Upper side fore wings: basal and central areas and subapical spot of a beautiful clear

brown, much paler than with the normal form.]

f. contrariata Lempke, 1950. Geen nieuwe vindplaatsen. Het exemplaar van

Putten is afgebeeld op plaat 14 fig. 17.

Dwergen. Deze schijnen nogal eens voor te komen: Veendam, Paterswolde, Put-

ten, Apeldoorn, Amerongen, Baarn, Halfweg, Rotterdam, Geulem (Zool. Mus.)
;

Bussum (Ter Laag).

Eulithis testata L. Tijdschr. Entom. 92 : 150; Cat. IX : (645). Verbreiding als

in 1950 werd aangegeven. Met uitzondering van Rottum nu bekend van alle

waddeneilanden.
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De vliegtijd kan in de tweede helft van juni beginnen en tot in de tweede helft

van oktober duren. De uiterste data zijn nu: 21.VI —24. X. De hoofdvliegtijd valt

in de tweede helft van juli, augustus en een deel van september.

De rupsen blijken vrij polyfaag te zijn. Leffef vond ze in de Peel op diverse

wilgesoorten (Salix cuprea, cinerea, aurita, jragilis, rep ens), op Calluna vulgaris,

Erica tetralix, Genista anglica, Populus tremula, Alnus. Dit verklaart ook, waarom
de vlinder niet aan één bepaald biotoop gebonden is.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Sexbierum, Tietjerk, Ternaard, Eernewoude, Bergum,
Boornbergum, Olterterp, Bakkeveen, Wijnjeterp, Oosterwolde, Fochtelo, Appelscha, Oude-
horne, Wolvega, Oudemirdum. Gr.: Zevenhuizen, Groningen, Noordlaren, Borgercompagnie,

Veendam, Laude, Sellinge. Dr.: Peizerveen, Peize, Rolde, Norg, Veenhuizen, Vries, Ballo,

Eext, Schoonlo, Odoorn, Hooghalen, Meppel. Ov.: Denekamp, Volthe, Ootmarsum, Reutum,

Weerselo, Molenven (Saasveld), Borne, Bornerbroek, Rectum, Almelo, Aadorp, Vriezen-

veen, Markelo, Notter, Nijverdal, Hellendoorn, Diffelen, Balkbrug, Schalkhaar, Zwartsluis,

Vollenhove, Marknesse, Nagele. Gdl.: Garderen, Nieuw-Milligen, Uddel, Elspeet, Vier-

houten, Soerel, Tongeren, Gortel, Nierssen, Wiessel, Hoog-Soeren, Teuge, Terwolde, Duis-

tervoorde, Wilp, Klarenbeek, Uchelen, Beekbergen, Eerbeek, Laag-Soeren, Leuvenheim, Span-

keren, Oud-Reemst, Hoenderlo, Hoog-Buurlo, Kootwijk, Wageningen; Epse, Gorssel, de

Voorst, Eefde, Verwolde, Neede, Korenburgerveen, Woold, Halle, Zelhem, Hummelo, Laag-

Keppel, Hoog-Keppel, Tolkamer; Slijk-Ewijk, Overasselt, Buren. Utr.: Amerongen, Bilthoven,

Loenen, Botshol. N.H.: Blaricum, Naardermeer, Weesp, Amsterdamse Bos, Katham, Oost-

huizen, Hoorn, Groet, Hargen, Schoorl, Bergen, Bakkum, Castricum, Overveen, Heemstede,

Aerdenhout. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noordwij kerhout, Leiden, Oegstgeest, Meijendel, Leid-

schendam, Rijswijk, Capelle aan den IJssel, Schelluinen, Arkel, Spijk (rupsen geklopt uit

wilgen, dus inheems, Zwakhals), Asperen, Hendrik-Ido- Ambacht (één exemplaar in 1958,

Bogaard), Oostvoorne, Hellevoetsluis, Sommelsdijk, Melissant. Zl.: Burgh, Haamstede, Koude-

kerke (Sch.), Burghsluis, Oostkapelle, Zoutelande, Valkenisse, Goes. N.B.: Woensdrecht,

Huijbergen, Galder, Waalwijk, Haaren, Sint Michielsgestel, Kampina, Oirschot, Vessem,

Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, Eindhoven, Geldrop, Strabrechtse heide, Leende, Maar-

heeze, Someren, Asten, Liessei, Helenaveen, De Rips, Oploo, Sint Anthonis, Gassel. Lbg.:

Gennep, Broekhuizen, Castenraij, de Hamert, Lomm, Horst, Sevenum, Griendsveen, Meijel,

Roggel, Moesel, Steijl, Sint Odiliënberg, Meynweg, Montfort, Annendaal, Stein, Bunde,

Ambij, Bemelen, Cadier en Keer, Oost-Maarland, Eijsden, Mesch, Sint Geertruid, Rijckholt,

Savelsbos, Margraten, Gulpen, Mechelen, Epen, Camerig, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit, f. insulicola Staudinger, 1901. Het citaat Svenska Fjärilar

fig. 1 b moet zijn 6 b. Ik heb slechts een enkele notitie over een vindplaats ten

zuiden van de grote rivieren! Ten noorden daarvan is hij daarentegen vrij ver-

breid. Nieuwe vindplaatsen: Vlieland, Fochtelo (Camping); Eernewoude, Olter-

terp (G. Dijkstra); Assel (Leffef); Katham, Oosthuizen (de Boer); Bergeijk

(van Wisselingh).

f. contraria Heydemann, 1938. Deze scherp getekende vorm is vrij verbreid op

dezelfde vindplaatsen als de vorige. Paterswolde, Peizerveen, Norg, Dwingelo,

Assel, Kootwijk, Vorden (Zool. Mus.).

f. obscur a Bretschneider, 1927. Minder gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Schier-

monnikoog (Mus. Leeuwarden) ; Norg, Dwingelo, Assel (Zool. Mus.) ; Bakke-

veen, Wij ster (Lucas).

f. uniformata Lempke, 1950. De vorm met niet verdonkerde banden komt wei-

nig voor. Nieuwe vindplaatsen: Weesp (Zool. Mus.); Meijendel (Lucas).

f. convergens nov. Bovenzijde voorvleugels: de basale en de antemediane lijn
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raken elkaar aan de binnenrand. Twello, $ , 17.VIII.1927 (holotype), Peizerveen,

Dwingelo (Zool. Mus.); Wiessei (Lucas).

[Upper side fore wings: the basal line and the antemedian touch each other on the inner

margin.]

Dwergen. Terschelling, Havelte, Laren-Gdl., Heemskerk (Zool. Mus.); Huij-

bergen (Asselbergs); Nuenen (Neijts).

Eulithis populata L. Tijdschr. Entom. 92 : 152; Cat. IX : (647). Hoewel de

bosbesgebieden inderdaad het voornaamste biotoop voor de vlinder vormen, komt

hij toch ook (zeer lokaal) in het duingebied voor. Dit is mogelijk, omdat Vacci-

n'tum niet de enige voedselplant van de rups is. Scorer (The entomologist's log-

book : 241, 1913) vermeldt ook wilg, terwijl Leffef in de Peel de rupsen op

Populus tremula aantrof. Het talrijkst is populata ongetwijfeld in de Veluwse bos-

sen met ondergroei van Vaccinium. Hier is de vlinder op de geschikte plaatsen

vaak gewoon tot talrijk.

De vliegtijd kan tot in de eerste helft van september duren. De uiterste data

worden nu: 18. VI —9. IX. De laatste datum werd in 1963 door Leffef in de Peel

genoteerd.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (in 1956, Leffef), Wijnjeterp, Oudemirdum. Gr.:

Noordlaren. Dr.: Schoonlo, Wijster. Ov.: Denekamp, Volthe, Molenven (Saasveld), Tusveld,

Abdij Sion, Wesepe. Gdl.: Stroe, Garderbroek, Garderen, Nieuw-Milligen, Uddel, Staverden,

Elspeet, Vierhouten, Soerel, Tongeren, 't Harde, Hattem, Heerde, Epe, Gortel, Nierssen,

Wiessei, Assel, Gietelo, Uchelen, Beekbergen, Eerbeek, Leuvenheim, Spankeren, Dieren,

Woeste Hoeve, Hoenderlo, Hoog-Buurlo, Kootwijk, Hoge Veluwe, Harskamp, Wolfheze;

Woold, Bekendelle. Utr.: Soesterberg. N.H.: 's-Graveland, Schoorl, Oven-een. Z.H.: Arkel

(9.VIII.1962, Zwakhals). Zi.: Burgh, Westenschouwen. N.B.: Biesbosch, Middelbeers,

Deurne, Gassel. Lbg.: Griendsveen, Sevenum, Tegelen, Stein, Heerlen, Gronsveld, Bissen,

Vijlen, Holset.

Variabiliteit, f. mediofasciata Nitsche, 1926. Exemplaren met eenkleu-

rig donker gevuld middenveld zijn zeldzaam. Noordlaren (van de Pol); Norg

(Gorter); Nuenen (Neijts). Overgangen met bijna gevuld middenveld komen

meer voor.

f. dotata L., 1758. Exemplaren zonder enige donkere vulling van wortel- en

middenveld zijn iets gewoner. Wiessel, Hoenderlo, Geulem (Zool. Mus.); Gie-

telo (Lukkien); Ede (van de Pol); Nuenen (Neijts); Deurne (Nies); Epen

(van Wisselingh).

Eulithis mellinata Fabricius. Tijdschr. Entom. 92 : 153; Cat. IX : (648). De
vlinder is nu ook bekend van twee van de waddeneilanden. Overigens is hij vooral

gewoon in de cultuursteppe, daar hij gebonden is 'aan het voorkomen van Ribes.

„De imagines zwerven nogal eens ver weg van hun territoria, zoals de geregelde

vangsten in de naaldhoutbossen op de Veluwe bewijzen" (Leffef).

De vliegtijd kan iets eerder beginnen dan in Cat. IX aangegeven is en voort-

duren tot aan het eind van de eerste augustus-decade (2. VI —10. VIII). Bovendien

zijn enkele vangsten in september bekend geworden: 21. IX. 1963 een exemplaar
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te Cadzand (na 23.VII!) (Peerdeman), 11.IX.1964 een vers exemplaar te Apel-

doorn (Leffef), 5. IX. 1966 een exemplaar te Moesel (na 28.VII!) (Peerdeman).

Mogelijk overwinteren enkele exemplaren dus niet in het eistadium, maar ont-

wikkelen zich nog hetzelfde jaar tot imago.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (lokaal vrij gewoon, Leffef), Vlieland (Camping),

Sexbierum, Leeuwarden, Ternaard, Friens, Wijnjeterp, Oosterwolde, Nijetrijne, Nijemirdum,

Oudemirdum, Tjerlcwerd, Allingawier. Gr.: Haren, Veendam, Vlagtwedde. Dr.: Veen-

huizen, Schipborg, Eext, Schoonlo, Drouwen, Wijster. Ov.: Denekamp, Volthe, Vasse, Al-

bergen, Molenven (Saasveld), Enschede, Holten, Raalte, Abdij Sion, Schalkhaar, Deventer,

Platvoet, Balkbrug, Zwartsluis, Vollenhove, Marknesse. Gdl.: Garderbroek, Garderen, Uddel,

Leuvenum, Ermelo, Vierhouten, Soerel, Tongeren, Vaassen, Gortel, Nierssen, Wiessel, Hoog-

Soeren, Assel, Teuge, Empe, Tichelen, Beekbergen, Laag-Soeren, Hoenderlo, Kootwijk, Wa-
geningen; Epse, Gorssel, Eefde, Warnsveld, Almen, Ruurlo, Winterswijk, Hummelo, Laag-

Keppel, Hoog-Keppel, Aerdt; Hatert, Slijk-Ewijk, Geldermalsen. Titr.: Amersfoort, Nieuwer-

sluis, Botshol. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Kortenhoef, Naarden, Naardermeer, Muiderberg,

Weesp, Amsterdamse Bos, Halfweg, Landsmeer, Ilpendam, Beemster, Schoorl, Bergen, Heems-

kerk, Bentveld. Z.H.: Noorden, Wassenaar, Delft, Staelduin, Capelle aan den IJssel, Schel-

luinen, Arkel, Asperen, Dubbeldam, Hendrik-Ido-Ambacht, Rhoon, Hellevoetsluis, Middel-

harnis, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Cadzand. N.B.:

Chaam, Biesbosch, Drunen, Sint Michielsgestel, Boxtel, Kampina, Best, Acht, Eindhoven,

Vessem, Bergeijk, Nederwetten, Heeze, Someren, Helenaveen, Gassel. Lbg.: Griendsveen,

Sevenum, Swalmen, Roggel, Heel, Moesel, Montfort, Stein, Amstenrade, Heerlerbaan, Chè-

vremont, Huls, Bocholtz, Wijlre, Geulem, Bunde, Heer, Gronsveld, Oost-Maarland, Sint

Geertruid, Mesch, Camerig, Vijlen.

Variabiliteit, f. approximata Lempke, 1950. Exemplaren met sterk ver-

smald middenveld nog van: Apeldoorn (Zool. Mus.); Montfort (Maassen); Chè-

vremont (Lukkien).

f. obsoleta nov. De tekening van de voorvleugels zeer flauw zichtbaar. Ooster-

beek, $, VII. 1861 (holotype, Zool. Mus.); Gassel (van de Pol).

[Markings of the fore wings obsolete.]

Dwergen. Veenhuizen, Wamel, Rotterdam (Zool. Mus.).

Eulithis pyraliata L. Tijdschr. Entom. 92 : 154; Cat. IX : (649). Enkele vind-

plaatsen zijn in het Haf district bekend geworden, maar het meest opvallende is

toch wel het voorkomen in het Fluviatiel District, waar de vlinder nu op vrij veel

plaatsen aangetroffen is. Ook is hij op een van de waddeneilanden gevonden. Op-

vallend is het geringe aantal vindplaatsen op de droge Veluwe.

De vliegtijd kan al in de eerste week van juni beginnen en voortduren tot in de

derde decade van augustus. De uiterste data worden nu: 2.VI —24.VIII. De zeer

vroege datum werd in 1958 te Stein waargenomen (van de Pol).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (gewoon in 1956, Leffef), Nijetrijne (gewoon,

idem), Oudemirdum, Tjerkwerd. Gr.: Noordlaren. Dr.: Norg, Eext, Schoonlo. Ov.: Dene-

kamp, Volthe, Molenven (Saasveld), Ommen, Raalte, Abdij Sion. Gdl.: Teuge, Laag-Soeren;

de Voorst, Winterswijk, Laag-Keppel, Hoog-Keppel; Slijk-Ewijk. Titr.: Doorn. N.H.: Bus-

sum, Naarden, Naardermeer, Muiderberg, Weesp, Amsterdamse Bos (in 1959 talrijk, Peer-

deman), Bergen, Heemstede. Z.H.: Noorden, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Katwijk, Meijen-

del, Staelduin, Schelluinen, Arkel, Dubbeldam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hellevoetsluis, Oud-
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dorp. ZI.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse. N.B.: Drunen,

Best, Helenaveen, Gassei. Lbg.: Arcen, Griendsveen, Tegelen, Roggel, Montfort, Stein, Thull,

Heerlerbaan, Eijs, Wijlre, Gerendal, Vijlen.

Variabiliteit, f. deleta Strand, 1903. Exemplaren met alleen maar de

twee dwarslijnen op de voorvleugels zijn niet al te zeldzaam en vermoedelijk wel

overal onder de soort aan te treffen.

f. obsoleta Lempke, 1950. Exemplaren met slechts flauwe dwarslijnen zijn veel

zeldzamer. Nieuwe vindplaatsen: Platvoet (Lukkien); Naarden (Aukema); Oost-

voorne (Lucas); Nuenen (Neijts).

f. mediojasciata Lempke, 1950. Exemplaren met min of meer donker gevuld

middenveld nog van Eext, Rijswijk-Z.H., Valkenisse, Geulem (Zool. Mus.); Stein

(van de Pol); Epen (van Wisselingh).

f. 'pineta Lempke, 1950. Nieuwe vindplaatsen: Vorden, Meijendel, Oostvoorne

(Lucas); Weesp (Westerneng).

f. conjuncta Lempke, 1950. Nieuwe vindplaatsen: Amsterdam (Zool. Mus.);

Noorden, Noordwijkerhout, Meijendel, Oostvoorne (Lucas).

f. approximata Lempke, 1950. Exemplaren met zeer smal middenveld van:

Lochern, Kortenhoef, Heemskerk (Zool. Mus.); Aerdenhout (van Wisselingh);

Oostvoorne (Lucas); Nuenen (Neijts).

f. convergens nov. Bovenzijde voorvleugels: basale lijn en antemediane lijn ra-

ken elkaar aan de binnenrand. Diepenveen, $ , a. o., 14. VI. 1936 (holotype), plus

enkele andere exemplaren van dezelfde eikweek van Lukkien (Zool. Mus.);

Montfort (Maassen).

[Upper side fore wings: basal line and antemedian meet each other at the inner margin.]

f. centrolineata Lempke, 1950. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. clausa nov. Bovenzijde voorvleugels: de twee dwarslijnen, die het midden-

veld begrenzen, raken elkaar aan de binnenrand. Weesp, $ , 29. VI. 1953 (holo-

type, Westerneng); Wassenaar, $, 17.VII.1916 (Mevr. Martin).

[Upper side fore wings: the antemedian and postmedian touch each other at the inner

margin.}

f. maculata nov. Bovenzijde voorvleugels: de twee dwarslijnen ontbreken, maar

de vlekken voor de achterrand zijn uitgerekt en vormen een doorlopende band.

Weesp, $, 1952 (holotype, Westerneng).

[Upper side fore wings: the antemedian and postmedian are absent, but the submarginal

spots are enlarged and touch each other so that they form a complete band.]

f. aurantior Lempke, 1950. Nog een paar exemplaren met oranje-gele grond-

kleur van Slijk-Ewijk en Heemstede (van de Pol).

Dwerg. Oostvoorne (Lucas).

Ecliptopera Warren

Ecliptopera capitata Herrich-Schäffer. Tijd sehr. Ent odi. 92 : 198; Cat. IX :

(693). Een zeer lokale soort, die hoofdzakelijk in het oosten en zuiden van het
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land voorkomt en waarvan slechts enkele nieuwe vindplaatsen bekend geworden

zijn. De voornaamste oorzaak hiervan zal wel zijn, dat de voedselplant van de

rups, het groot springzaad {Impatiens noli-tangere) ook een beperkte verspreiding

in ons land heeft.

Geen correctie op de vliegtijd van de eerste generatie. De tweede kan tot begin

september vliegen. De grenzen ervan worden nu: 23. VII —2. IX.

Vindplaatsen. Gdl.: Tongeren; Bingerden, Didam. Z.H.: Asperen (Zwakhals),
Oostvoorne (1962, Lucas). Lbg.: Broekhuizen, Swalmen, Spaubeek, Schinnen.

Ecliptopera silaceata Denis & Schiffermüller. Tijd sehr. Entom. 92 : 198; Cat.

IX : (693). In tegenstelling tot de vorige soort kunnen van deze een groot aantal

nieuwe vindplaatsen vermeld worden, die met de reeds gepubliceerde bewijzen, dat

de vlinder vooral op de zandgronden in ons land goed verbreid is. Of de in het

Fluviatiel District gevangen dieren daar thuis horen, of slechts zwervers zijn, zal

nog moeten blijken. Nu ook van twee van de waddeneilanden bekend.

80

-50
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Fig. 70. Histogram van Ecliptopera silaceata Denis & Schiffermüller

De vroegste datum van de eerste generatie is nu: I.V. Hij bereikt zijn maxi-

mumin de regel in de derde decade van juni en gaat, zoals het in fig. 70 afge-

beelde histogram laat zien, zonder duidelijke onderbreking in de eerste helft van

juli in de tweede generatie over. Deze is talrijker dan de eerste en bereikt zijn

maximum in de tweede helft van augustus. In zeer gunstige seizoenen komt nog

een heel kleine derde generatie voor in de laatste decade van september en de

eerste helft van oktober. De laatste datum is nu: 15.X (in 1963, Leffef).

Leffef merkt nog op, dat de vlinders vooral op de bloemen van Epilobium

vliegen.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Olterterp, Bakkeveen, Wijnjeterp, Fochtelo, Oude-

mirdum, Rijs, Hemel um. Gr.: Zevenhuizen, Glimmen, Noordlaren, Borgercompagnie, Ter

Apel. Dr.: Peize, Roden, Eelde, Norg, Zuidlaren, Eext, Schoonlo, Odoorn, Hooghalen,

Wijster, Hoogeveen. Ov.: Volthe, Albergen, Rectum, Molenven (Saasveld), Markelo, Balk-

brug, Ommen, Gemer, Abdij Sion, Tjoene, Schalkhaar, Kalenberg, Marknesse. Gdl.: Gar-

deren, Uddel, Leuvenum, Hulshorst, Vierhouten, Soerel, Tongeren, Heerde, Gortel, Niersseri,
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Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Teuge, Wilp, Klarenbeek, Empe, Voorstonden, Uchelen, Beek-

bergen, Laag-Soeren, Leuvenheim, Spankeren, Dieren, Imbosch, Schaarsbergen, Wolfheze,

Hoenderlo, Otterlo, Wageningen, Bennekom; Empe, Gorssel, de Voorst, Ruurlo, Winterswijk,

Woold, Hummelo, Laag-Keppel, Hoog-Keppel, Tolkamer; Berg en Dal, Overasselt, Slijk-

Ewijk. Utr.: Doorn, Zeist, Bilthoven, Amersfoort, Hollandse Rading, Loenen. N.H.: 's-Gra-

veland, Laren, Muiderberg, Naardermeer, Diemen, Amsterdamse Bos, Nek, de Koog (Texel),

Schoorl, Overveen, Haarlem. Z.H.: Noorden, Leiden, Oegstgeest, Arkel, Bolnes, Oostvoorne,

Hellevoetsluis, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Ulven-

hout, Dorst, Rijen, Zundert, Strijbeek, Boxtel, Kampina, Oirschot, Best, Middelbeers, Ves-

sem, Bergeijk, Eindhoven, Nederwetten, Geldrop, Someren, Liessei, Helenaveen, De Rips,

Sint Anthonis, Gassel. Lbg.: Plasmolen, Geijsteren, Broekhuizen, Castenraij, Grubbenvorst,

Sevenum, Griendsveen, Roggel, Moesel, Tegelen, Swalmen, Heel, Vlodrop, Montfort, Annen-

daal, Putbroek, Peij, Stein, Elsloo, Nuth, Wijnandsrade, Schinveld, Chèvremont, Valkenburg,

Geulem, Bunde, Cadier en Keer, Kannerbos, Sint Pietersberg, Gronsveld, Rijckholt, Mesch,

Sint Geertruid, Gulpen, Slenaken, Mechelen, Camerig, Cottessen, Vijlen.

Variabiliteit, f. insulata Haworth, 1809. De vorm, waarbij het midden-

veld van de voorvleugels door één of twee lichte aderen in het midden onder-

broken is, komt overal onder de soort voor. Bij het tellen van grote aantallen wild

gevangen exemplaren, waarbij dus geen selectie toegepast kan worden, blijkt, dat

de vorm in de eerste generatie zeker niet meer voorkomt, dan in de tweede.

Leffef, die zes jaar lang nauwkeurig noteerde hoeveel exemplaren een massieve of

een gedeelde band hadden, vond de volgende aantallen: van 253 exemplaren van

de eerste generatie hadden 149 of 58,9 % een massieve band en 104 of 41,1 %
een gedeelde; van 229 exemplaren van de tweede generatie hadden 128 of 56,2 %
een massieve band en 101 of 43,8 %een gedeelde. De percentages zijn dus onge-

veer gelijk. Van de derde generatie telde hij in die zes jaar slechts 16 stuks, die

alle een massieve band hadden, maar dit aantal is veel te klein om er een con-

clusie uit te trekken. Overigens zal het nog wel interessant zijn experimenteel na

te gaan, of f. insulata erfelijk is en hoe hij zich dan ten opzichte van de typische

vorm gedraagt.

f. ruptata Nordström, 1940, Svenska Fjärilar : 265, plaat 38 fig. 12b. Het

middenveld van de voorvleugels versmald en in twee tot drie afzonderlijke vlek-

ken gedeeld. Plaat 17 fig. 8. Aalten (van Galen, Zool. Mus.) ; Soest (Zool. Mus).

f. divisa nov. Het middenveld van de voorvleugels is over de hele lengte in

het midden lichter van kleur, terwijl de randen donker blijven. Veenhuizen, $ ,

27.VIII.1938 (holotype, Zool. Mus.).

[The central area of the fore wings is over its whole length of a paler colour, whereas the

borders remain dark.]

f. nigrescens nov. Bovenzijde voorvleugels: wortelveld en middenband diep-

zwart, de lichte delen sterk verdonkerd, zwartachtig getint; achtervleugels ver-

donkerd. Aalten, $, 1.X.1958, a. o. (holotype, van Galen).

[Upper side fore wings: basal and central areas deep black, the normally pale parts

strongly darkened, blackish; hind wings darkened.]

Dwergen. Apeldoorn (Zool. Mus.); Ouddorp (Vroegindeweij) ; Swalmen

(LÜCKER).
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Opmerking. In zijn naamlijst van Franse Geometriden (Alexanor 2 : 120,

1961) schrijft Herbulot, dat hij silaceata en capitata als één soort beschouwt,

omdat hij geen verschil in de genitaliën ziet. Toen ik deze conclusie las, was ik

er onmiddellijk van overtuigd, dat zij onjuist was en dat er geen twijfel aan kan

bestaan, dat we met twee goede soorten te doen hebben, zelfs al zouden er inder-

daad geen genitaalverschillen te vinden zijn. Beide zijn verscheidene malen bij

ons uit het ei gekweekt en nooit is uit een capitata-ei een silaceata ontstaan of

omgekeerd. Bovendien is eerstgenoemde soort aan één bepaalde plant gebonden,

Impatiens noli-tangere, terwijl de rups van silaceata bij voorkeur Epilobium angu-

stifolium eet, hoewel hij ook op Impatiens en Circaea lutetiana kan voorkomen.

Dezelfde ervaringen vermeldt Urbahn uit Pommeren (1939, Stett. ent. Z. 100 :

720, 721).

Juist toen ik erover dacht zelf ook genitaalpreparaten te maken, verscheen een

uitstekend artikel van Urbahn over dezelfde kwestie, dat dit overbodig maakte

(Ent. Berichte Berlin 1966 : 103 —108, 1967). Er bleken wel degelijk verschillen

in de genitaliën te bestaan, zowel bij de mannetjes als bij de wijfjes. Bovendien

zijn ook de rupsen makkelijk te onderscheiden en zijn de haakjes aan het staart-

einde van de poppen verschillend. Urbahn's afbeeldingen sluiten elke twijfel uit

aan de soortrechten van capitata en silaceata.

Chloroclysta Hübner

Chloroclysta siterata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 92 : 163; Cat. IX : (658).

De in Cat. IX gegeven verbreiding berust op het materiaal in de collecties, dat

voor het allergrootste deel niet modern of zelfs oud is. Op het ogenblik hoort de

vlinder tot onze zeer zeldzame Geometriden, waarvan slechts hoogst zelden een

exemplaar gevangen wordt. Het aantal nieuwe vindplaatsen is dan ook beperkt tot

één! Waaraan deze sterke achteruitgang te wijten is, is niet bekend.

Geen correctie op de vliegtijd.

Vindplaats. Gdl.: Wiessel (1955, Lucas; I960, van Aartsen).

Chloroclysta miata L. Tijdschr. Entom. 92: 164; Cat. IX: (659). Merk-

waardig is, dat van deze soort, waarvan in Cat. IX slechts twee vindplaatsen ver-

meld konden worden, nu meer nieuwe vondsten bekend geworden zijn dan van de

vorige. Alle nieuwe vindplaatsen liggen in het zuiden van Limburg. Of de soort

hier altijd inheems is, zal nog moeten blijken.

Alle vangsten werden in de herfst gedaan (I6.IX —8. XII), zodat we uit het

voorjaar nog steeds alleen de aprilvangst uit 1889 kennen.

Vindplaatsen. Lbg.: Brunssum, 15.X.1953 (Delnoye), 8.XII.1956 (Claassens);

Epen, 19.IX.1953, 16.IX.1956, 27.IX.1962 (van Wisselingh), 7.X.1953 (Bergman); Vij-

len, 23.X.1963 (Leffef).

Chloroclysta citrata L. Tijdschr. Entom. 92 : 168; Cat. IX : (663). De vlinder

is vrij lokaal, wat wel blijkt uit het betrekkelijk kleine aantal nieuwe vindplaatsen

Het hoofdverspreidingsgebied is de Veluwe, maar er zijn nu ook vindplaatsen in
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Limburg bekend geworden. Leffef merkt op: „De imagines komen veel op bloei-

ende Calluna. In Uchelen is het dier zeer gewoon en zijn de rupsen veel te vinden

op bosbes, Salix repens en berkenopslag langs heideranden. De vlinder heeft een

zeer korte vliegtijd, vooral in de laatste decade van augustus. In juli, begin augus-

tus en in september vliegt hij weinig en zeer ongeregeld".

De vliegtijd kan iets langer duren dan in 1950 bekend was. De uiterste data

worden nu: 3. VII— 16. IX.

Vindplaatsen. Fr.: Tietjerk. Dr.: Westervelde, Schoonlo. Ov.: Albergen, Molen-

ven (Saasveld). Gdl.: Barneveld, Garderen, Uddel, Tongeren, Gortel, Wiessel, Assel,

Uchelen, Leesten, Empe, Loenen, Imbosch, Laag-Soeren, Hoenderlo, Kootwijk; Epse, Gorssel,

Ulenpas; Berg en Dal. Utr.: Zeist. N.H.: 's-Graveland, Blaricum. Zl.: Burgh. N.B.: Teterin-

gen. Bergeijk, Best, Liessel. Lbg.: Griendsveen, Sevenum, Stein, Vijlen.

Variabiliteit. De typische vorm met grijs middenveld van de voorvleugels

is bij ons een zeldzaamheid. In de collectie van het Zool. Mus. slechts twee exem-

plaren van Veenhuizen en Vogelenzang.

f. punctumnotata Haworth, 1809, Lep. Brit. : 324. Dit is de correcte naam

voor de vorm met normaal wit middenveld, zoals Prout ook schrijft. Thunberg's

variata is en blijft een ongeldig homoniem. Wiessel (Zool. Mus.); Wassenaar

(Mevr. Martin).

f. insolida Prout, 1909. Nog een exemplaar met ononderbroken grijs midden-

veld van Vorden (Zool. Mus.).

f. simpliciata Walker, 1862. Geen nieuwe gegevens.

f. strigliata Fabricius, 1794. De vorm met zwart middenveld (bij oudere ex-

emplaren verkleurend tot zwartgrijs) is verreweg onze gewoonste vorm.

Chloroclysta truncata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 92 : 164; Cat. IX : (659).

Blijkens de beide lijsten van vindplaatsen zeer verbreid in ons land, ook in het

Hafdistrict en het Fluviatiel District. Nu bekend van drie der waddeneilanden.

De rups is zeer polyfaag. Leffef stuurde me een lange lijst van planten, waarop

hij de dieren aangetroffen had: tal van houtgewassen (behalve de eik!), maar

ook op Epilobium en Thalictrum.

De tweede generatie kan tot in de tweede helft van oktober vliegen. Laatste

datum nu: 24. X. 1962 (Stein, collectie Missiehuis).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (gewoon in 1956 en 1957 tijdens de RIVON-inven-

tarisaties, Leffef), Vlieland (Camping), Sexbierum, Ternaard, Oenkerk, Beetsterzwaag,

Wijnjeterp, Oosterwolde, Nijetrijne, Oudemirdum, Tjerkwerd. Gr.: Glimmen, Noordlaren,

Borgercompagnie, Onstwedde. Dr.: Eelde, Roden, Donderen, Steenbergen, Westervelde, As-

sen, Vries, Zuidlaren, Eext, Schoonlo, Havelte. Ov.: Tilligte, Albergen, Weerselo, Rectum,

Molenven (Saasveld), Delden, Hellendoorn, Ommen, Dalfsen, Balkbrug, Raalte, Wechele,

Abdij Sion, Schalkhaar, Bathmen, Deventer, Zwartsluis, Vollenhove. Gdl.: Garderen, Uddel,

Ermelo, Vierhouten, Wapenveld, Epe, Gortel, Nierssen, Wiessel, Teuge, Terwolde, Wilp,

Appen, Klarenbeek, Uchelen, Beekbergen, Leuvenheim, Spankeren, Dieren, Imbosch, Hoen-

derlo, Hoge Vel uwe, Otterlo, Hoog-Buurlo, Kootwijk, Wolfheze, Wageningen; Epse, Gorssel,

Eefde, de Voorst, Warnsveld, Zutfen, Almen, Ruurlo, Neede, Hummelo, Laag-Keppel, Hoog-

Keppel, Angerlo, Zevenaar, Groessen; Slijk-Ewijk, Heteren, Ochten, Buren, Neerijnen. Utr.:

Doorn, Austerlitz, Odijk, Bunnik, Bilthoven, Nieuwersluis. N.H.: Blaricum, Kortenhoef,
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Ankeveen, Naarden, Naardermeer, Muiderberg, Weesp, Amsterdamse Bos, Halfweg, Nek,

Middelie, Hoorn, Blokker, de Koog (Texel), Groet, Schoorl, Egmond Binnen, Bakkum, Bent-

veld. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noorden, Meijendel, Voorschoten, Capelle aan den IJssel,

Schelluinen, Arkel, Asperen, Dubbeldam, Hendrik-Ido-Ambacht, Bolnes, Rhoon, Hellevoet-

sluis, Melissant, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse.

N.B.: Hoogerheide, Chaam, Hilvarenbeek, Waalwijk, Nieuwkuik, Haaren, Sint Michiels-

gestel, Boxtel, Best, Oirschot, Kampina, Vessem, Bergeijk, Geldrop, Liessel, Helenaveen,

Gassel. Lbg.: Griendsveen, Sevenum, Broekhuizen, Blerick, Steijl, Tegelen, Roggel, Moesel,

Sint Odiliënberg, Meynweg, Vlodrop, Montfort, Annendaal, Putbroek, Stein, Amstenrade,

Heerlerbaan, Bocholtz, Eijs, Wijlre, Bunde, Bemelen, Cadier en Keer, Gronsveld, Rijckholt,

Sint Geertruid, Hoogcruts, Margraten, Gulpen, Slenaken, Mechelen, Camerig, Nijswiller,

Holset, Lemiers.

Variabiliteit, f. griseofasciata Müller, 1931. Exemplaren met ononder-

broken grijsachtige middenband van de voorvleugels zijn zeldzaam. Nieuwe vind-

plaats: Heemskerk (Zool. Mus.).

f. russata Hübner [1796 —1799]. De vorm met normaal wit middenveld is nu

veel zeldzamer dan vroeger. In de collectie van het Zool. Mus. bevindt zich geen

enkel modern exemplaar.

f. albata Culot, 1917. Hetzelfde geldt voor exemplaren met opvallend breed

wit middenveld. Nieuwe vindplaats: Aalten (van Galen).

f. saturata Stephens, 1829. De vorm met donkergrijs middenveld is vrij gewoon

en wel op de meeste plaatsen onder de soort aan te treffen.

f. tysjjordensis Strand, 1901. Slechts enkele nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn

(Zool. Mus.); Aalten (van Galen).

f. albonigrata Lempke, 1950. Het holotype is afgebeeld op plaat 17 fig. 10.

Geen nieuwe vondsten.

f. f uliginosa Prout, 1909. Exemplaren met donkerbruine onduidelijk getekende

voorvleugels zijn niet al te zeldzaam. Er zijn zoveel nieuwe vindplaatsen, dat ze

niet meer opgesomd behoeven te worden.

f. nigerrimata Fuchs, 1900. De voorvleugels variëren van eenkleurig zwart met

nauwelijks een spoor van tekening tot zwart met min of meer duidelijke sporen

van de lichte lijnen voor de achterrand. Overal onder de soort. De extreme

eenkleurige exemplaren komen vooral in het zuiden van Limburg voor, maar zijn

beslist niet beperkt tot dit gebied: in het Zool. Mus. ook een exemplaar van

Burgh, afgebeeld op plaat 17 fig. 9.

f. rufescens Ström, 1783. De vorm met geelachtig tot geelbruin niet verdonkerd

middenveld komt bijna niet meer voor. Slechts een enkele nieuwe vindplaats:

Beetsterzwaag (G. Dijkstra). Het Zool. Mus. bezit slechts vijf exemplaren van

Eelde, Arnhem, Leiden, Domburg en Best.

f. ochreata Schilde, 1900. Ook deze vorm komt nauwelijks meer voor. Nieuwe

vindplaats: Aalten (van Galen).

f. russata Hübner, [1796 —1799]. De vorm met normaal with middenveld is nu

ochreata} en perjuscata heeft de beide vorige blijkbaar vrijwel verdron-

gen. Overal onder de soort en niet zeldzaam.

f. mixta Prout, 1909. Ook de combinatie van rufescens met nigerrimata is veel

gewoner dan vroeger geworden. Nieuwe vindplaatsen: Marknesse, Slijk-Ewijk,

Gassel (van de Pol); Wiessel, Soest, Valkenisse, Vijlen (Zool. Mus.); Deventer
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(Lukkien); Aalten (van Galen); Blaricum (Bergman); Hoorn (Houtman);
Tilburg (van Katwijk); Wijlre (Houkes); Epen (van Wisselingh).

(Ook deze vorm zal zich geleidelijk aan wel door al onze populaties verspreiden.

Degenen, die het onderscheiden van al die vormen maar onzin vinden, zullen

dergelijke interessante veranderingen in de samenstelling van de populatie nauwe-

lijks opmerken).

f. dep une ta Romaniszyn, 1925. Exemplaren zonder de zwarte middenvlek op

de voorvleugels komen weinig voor. Nieuwe vindplaats: Apeldoorn (Zool.

Mus.)

f. effusa Lempke, 1950. De in 1950 gegeven beschrijving is niet correct. Mid-

denveld van de voorvleugels sterk versmald, afgezet door witte lijnen, franje-

waarts begrensd door een brede geelbruine band, die onscherp overgaat in de

donkere afzetting van de golflijn. Plaat 13 fig. 15. Apeldoorn, 5, 21. VIII. 1921

(holotype, de Vos).

[The description of 1950 was not correct. Fore wings with narrow central band, bordered

on both sides by white lines, distad of this, a broad yellow-brown band, which passes suffusedly

into the dark border of the submarginai line. After the specimen had been photographed a

slide of the genitalia was made.]

Dwergen. Niet zeldzaam, van vele vindplaatsen bekend.

Reus. Opvallend grote exemplaren zijn (zoals bij alle soorten) veel zeldzamer.

Een prachtig exemplaar van Bolnes, 9 , 1962 (Bogaard).

Cidaria Treitschke

Cidaria fulvata Forster. Tijdschr. Entom. 92 : 155; Cat. IX : (650). De ver-

breiding van de vlinder hangt natuurlijk in hoofdzaak af van het aanwezig zijn

van wilde rozen. Vandaar o.a. het plaatselijk talrijke voorkomen in het duingebied.

Leffef vond de rups echter ook op gekweekte rozesoorten, o.a. Rosa chinensis.

Nu bekend van een van de waddeneilanden.

Geen correctie op de vliegtijd.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (1956, RIVON-inventarisatie, Leffef), Beetster-

zwaag, Nijetrijne, Oudemirdum. Dr.: Schoonlo. Ov.: Abdij Sion, Zwartsluis. Gdl.: Wiessei,

Teuge, Laag-Soeren, Bennekom; Eefde, de Voorst, Ruurlo, Hoog-Keppel; Slijk-Ewijk,

Neerijnen. Utr.: Doorn, Groenekan. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Amsterdamse Bos, Schoorl,

Alkmaar, Bakkum, Heemskerk, Bentveld, Heemstede. Z.H.: Oegstgeest, Meijendel, Leidschen-

dam, Schelluinen (1964, Slob), Hellevoetsluis, Sommelsdijk, Melissant, Ouddorp. Zl.: Burgh,

Haamstede, Westenschouwen (op alle drie vindplaatsen gewoon, Leffef), Oostkapelle,

Zoutelande, Valkenisse, Cadzand. N.B.: Helenaveen. Lbg.: Griendsveen, Sevenum, de Hamert,

Stein, Heerlerbaan, Huls, Simpelveld, Bocholtz, Wijlre, Bunde, Cadier en Keer, Gronsveld,

Epen, Camerig, Vijlen.

Variabiliteit, f. lineata Wehrli, 1918. Nieuwe vindplaatsen van exem-

plaren met een duidelijke donkere dwarslijn op de achtervleugels zijn: Aerden-

hout, Epen (van Wisselingh); Valkenisse (Zool. Mus.).

f. rufescens Lempke, 1950. Exemplaren met een roodachtige middenband op

de voorvleugels zijn zeldzaam. Nieuwe vindplaats: Zeist (Gorter).

Dwergen. Apeldoorn (Lucas); Slijk-Ewijk (van de Pol); Velsen (Zool.

Mus.).
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Plemyria Hübner

Plemyria rubiginata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 155; Cat.

IX : (650). De rups is beslist niet aan els gebonden, zoals in Cat. IX staat.

Scorer (The entomologist's logbook : 40, 1913) vermeldt ook Betuia, Prunus en

Pyrus. Vandaar ook het voorkomen op plaatsen, waar geen els groeit. Hoewel de

vlinder regelmatig aangetroffen wordt, is het toch geen soort, die in de regel

in groot aantal wordt gevangen.

Met uitzondering van Ameland en Rottum is rubiginata nu op alle wadden-

eilanden aangetroffen.

De nu bekende uiterste data van de vliegtijd zijn 14. V—23. IX. Volgens

Grabe, een betrouwbare waarnemer, overwintert het ei {Int. ent. Z. Guben 23 :

526, 1930). Indien dit de enige mogelijkheid voor de soort is om de winter door

te komen, is het mij een raadsel hoe de vlinder al vroeg in mei kan vliegen. Maar

vooral uit de derde decade van deze maand zijn een aantal vangsten bekend. Dit

kan dan natuurlijk alleen in een vroeg voorjaar mogelijk zijn. De hele maand

juni blijft het dier vrij schaars. Pas tegen het eind van VI begint rubiginata ge-

woner te worden om tegen half juli zijn maximum te bereiken. Al in de tweede

decade van augustus wordt de vlinder weer veel schaarser en in september komt

hij nog slechts in kleine aantallen nu en dan voor. Mogelijk is er in gunstige

jaren een zeer partiële tweede generatie, maar het aantal gegevens waarover ik nu

beschik is te klein om met zekerheid iets hierover te kunnen zeggen.

Vindplaatsen. Fr.: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Sexbierum, Ternaard,

Boornbergum, Oosterwolde, Nijetrijne, Nijemirdum, Oudemirdum. Gr.: Borgercompagnie,

Sappemeer, Veendam. Dr.: Eext, Schoonlo, Odoorn, Odoornerveen. Ov.: Volthe, Albergen,

Molenven (Saasveld), Rijssen, Hellendoorn, Nieuw-Leusen, Matharam (Dalfsen), Balkbrug,

Raalte, Abdij Sion, Diepenveen, Bathmen, Deventer, Zwolle, Zwartsluis. Gdl.: Garderbroek,

Garderen, Nieuw-Milligen, Uddel, Vierhouten, Heerde, Wiessel, Hoog-Soeren, Teuge,

Voorstonden, Uchelen, Laag-Soeren, Leuvenheim, Spankeren, Hoenderlo, Kootwijkerveen,

Wageningen, Bennekom, Ede; Epse, Gorssel, de Voorst, de Velhorst, Almen, Wichmond,

Ruurlo, Laag-Keppel, Hoog-Keppel, Loerbeek; Berg en Dal, Slijk-Ewijk. Utr.: Amerongen,

Doorn, Soesterberg, Loenen, Botshol. N.H.: 's-Graveland, Huizen, Naarden, Naardermeer,

Muiderberg, Weesp, Amsterdamse Bos, Halfweg, Landsmeer, Wormerveer, Nek, Beemster,

Hoorn, Koog-Texel, Bergen, Heemstede. Z.H.: Leidschendam, Voorschoten, Delft, Capelle

aan den IJssel, Schelluinen, Arkel, Rhoon, Hellevoetsluis, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haam-

stede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse, Vogelwaarde. N.B.: Ulvenhout, Chaam,

Biesbosch, Waalwijk, Drunen, Haaren, Sint Michielsgestel, Kampina, Boxtel, Best, Acht,

Eindhoven, Vessem, Bergeijk, Someren, Liessel, Helenaveen, Gassel. Lbg.: Bergen, de

Hamert, Sevenum, Griendsveen, Roggel, Moesei, Swalmen, Melick, Herkenbosch, Meynweg,

Vlodrop, Montfort, Annendaal, Stein, Amstenrade, Heerlerbaan, Huls, Bocholtz, Eijs, Wijlre,

Valkenburg, Bunde, Cadier en Keer, Gronsveld, Mechelen, Vijlen.

Variabiliteit, f. bipunctata Hannemann, 1920. De vorm met twee kleine

vlekjes boven de binnenrand van de voorvleugels komt vrijwel op alle vindplaatsen

voor en is niet zeldzaam.

f. plumbata Curtis, 1837. De vorm, waarbij de middenband van de voorvleugels

heel smal doorbroken is, is een zeldzaamheid. Slechts enkele nieuwe vindplaatsen:

Tietjerk (Mus. Leeuwarden); Wichmond (Lucas); Aerdenhout (van Wisse-

lingh).
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f. completa Rebel, 1910. Exemplaren met ononderbroken middenband zijn nog

zeldzamer. Geen enkele nieuwe vindplaats.

f. postalbata nov. Op de voorvleugels is de onderhelft van de donkere band

langs de achterrand bijna verdwenen; achtervleugels eenkleurig wit. Beemster, $ ,

22.VII.1956 (holotype, S. de Boer).

[Fore wings with the lower half of the dark marginal band obsolete, hind wings uni-

colorous white.]

f. postgrisescens nov. Achtervleugels met duidelijke middenband, wortel-

waarts hiervan effen grijs. Loppersum, $, 13. VII. 1917 (holotype, van Wisse-

lingh) .

[Hind wings with distinct central band, basad of it unicolorous grey.]

Dwerg. Nuenen (Neijts).

Thera Stephens

Thera firmata Hübner. Tijd sehr. Entom. 92 : 163; Cat. IX : (658). De in

Cat. IX gegeven verbreiding is goed. Hoewel de den de gewoonste voedsel-

plant van de rups is, komt de vlinder blijkens de ervaring van Leffef ook

voor in bossen, die uitsluitend uit spar en larix bestaan. Dat de rups ook op spar

kan leven, blijkt uit een eikweek van Salz, die de rups alleen met deze conifeer

opkweekte (1913, Mitt. Münchener ent. Ges. 4 : 76).

Nu van een van de waddeneilanden bekend.

Vangsten in juni en juli zijn zeldzaam. De hoofdvliegtijd valt in de herfst

en kan nog enkele dagen langer duren dan in 1950 bekend was. De laatste datum

is nu 19.X, in 1947 door Knoop genoteerd te Haarle (18.X.1959 te Montfort

door Maassen, 18.X.1966 bij de Abdij Sion (Ov.) door Flint).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (1956, Leffef), Bakkeveen, Beetsterzwaag, Olter-

terp. Dr.: Paterswolde, Schoonlo, Havelte. Ov.: Molenven (Saasveld), Rijssen, Nijverdal,

Beerze, Abdij Sion. Gdl.: Barneveld, Garderen, Nieuw-Milligen, Uddel, Staverden, Elspeet,

't Harde, Oldebroek, Wezep, Vierhouten, Soerel, Tongeren, Heerde, Epe, Gortel, Nierssen,

Wiessei, Assel, Empe, Uchelen, Beekbergen, Laag-Soeren, Spankeren, Dieren, Imbosch,

Schaarsbergen, Woeste Hoeve, Kootwijk, Hoge Veluwe, Otterlo, Wolfheze; Gorssel, Warken.

Utr.: Doorn, Amersfoort, Baarn. N.H.: Naardermeer, Schoorl, Bentveld. Z.H.: Oostvoorne.

N.B.: Bergen op Zoom, Woensdrecht, Strijbeek, Drunen, Sint Michielsgestel, Boxtel, Best,

Esbeek, Bergeijk, Eindhoven, Leende, Cuyck. Lbg.: Roggel, Swalmen, Heel, Montfort, Stein,

Vijlen.

Variabiliteit, f. grïsescens Lempke, 1950. Plaat 16 fig. 2. Nog enkele

exemplaren met zuiver grijze grondkleur: Wiessel (Zool. Mus.); Zeist (Gorter);

Bergeijk (van Wisselingh).

f. brunneojasciata Lempke, 1950. Exemplaren met donkerbruine banden op de

voorvleugels nog van: Wezep (van der Meulen); Wiessel (Zool. Mus.);

Bergeijk (van Wisselingh).

f. nigrosignata nov. Bovenzijde voorvleugels: subcostaalader en mediaanader

zwart, in het middenveld de ruimte tussen subcostaalader en voorrand geheel
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zwart. Wiessel, $ , 26.IX.1956 (holotype) en een tweede $ van 20.IX.1958

(Lucas).

[Upper side fore wings: subcostal and median nervures black, in the central area the space

between subcostal nervure and costa completely black.]

f. approxtmata Lempke, 1950. Exemplaren met duidelijk versmald middenveld

op de voorvleugels van: Leuvenum, Soest, Cuyck (Zool. Mus.); Bennekom (van

de Pol); Aerdenhout, Bergeijk (van Wisselingh).

f. tnterrupta Lempke, 1950. Exemplaren met onderbroken middenband van:

Wiessel (Leffef); Bussum (Zool. Mus.).

Dwerg. Zeist (Gorter).

Thera obeliscata Hübner. Tijdschr. Entom. 92 : 158; Cat. IX : (653). De
vlinder is nu ook bekend van Terschelling en Vlieland, zodat alleen Schiermon-

nikoog en Rottum nog in de rij van de waddeneilanden ontbreken. Op het laatst-

genoemde eiland zou hij hoogstens als zwerver kunnen voorkomen, daar de voed-

selplant van de rups er volkomen ontbreekt. Overigens is obeliscata een op-

vallend zwerflustige soort, daar hij van betrekkelijk veel vindplaatsen buiten de

naaldbossen bekend is. In Cat. IX werden reeds Amsterdam (hier weer in 1963,

Wolschrijn) en Goes genoemd. Daar kunnen nu aan toegevoegd worden: Sex-

bierum (1963, Stobbe), Ternaard (1966, G. Dijkstra), Tjerkwerd (1958,

Mulder), Aerdt (1965, Peerdeman), Heteren (1954, Huisman), Leeuwen

(1920, Zool. Mus.), Neerijnen (C. de Jong), Arkel (1964, 1965, 1966, Zwak-

hals), Schelluinen (1958, I960, Slob), Botshol (1964, Wolschrijn), Naarder-

meer (geregeld, idem), Diemen (1963, idem), Hoorn (1954, Houtman), Stael-

duin (1954, van Katwijk), Leiden, Rotterdam (Lucas), Hendrik-Ido- Ambacht

(1958, geregeld in 1962, Bogaard), Rockanje (1962, van der Aa), Melissant

(1954, Huisman), Oostkapelle (1963, Leffef), Stein (vele malen, Pater Mun-
sters).

Dat overigens alleen het aanwezig zijn van de voedselplanten beslissend is

voor het voorkomen van de soort en niet ook de grondsoort, blijkt uit het feit,

dat de vlinder in het Amsterdamse Bos, waar plaatselijk veel naaldhout is aange-

plant, gewoon is volgens de ervaring van Peerdeman.

De vliegtijd kan al in de eerste helft van april beginnen. Natuurlijk is dit bij

een soort, die als rups overwintert, alleen mogelijk in zeer gunstige voorjaren. De
vroegste data zijn nu: 9. IV (1936, Soest, Tolman) en 10. IV (1958, Harderwijk,

van Beek). Uit het in fig. 71 afgebeelde histogram (waarvoor Leffef een zeer

groot aantal gegevens kon leveren) blijkt, dat de vlinder overigens op tal van

april-data is waargenomen, maar steeds in klein aantal. Geleidelijk lopen de

aantallen in mei en juni op om hun maximum in de tweede helft van juni en

de eerste decade van juli te bereiken. Daarna zakt het dagtotaal sterk en vooral in

de laatste decade van juli en de twee eerste decaden van augustus is het dier zeer

schaars. Tegen het eind van VIII lopen de aantallen weer op en in de tweede

helft van september vliegt de tweede generatie goed, maar in belangrijk kleiner

aantal dan de eerste generatie. Eind september en oktober is de vlinder al weer

veel zeldzamer, maar late exemplaren rekken het tot ver in november. De laatste
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Fig. 71. Histogram van Tbera obeliscata Hübner

datum is 30. XI (Breda, 1906, in Zool. Mus.). Zonder deze geheel op zich zelf

staande vangst zou 12. XI de slotdatum geweest zijn.

De gecombineerde gegevens van vele jaren laten dus geen hiaat meer zien

tussen de twee generaties, maar in elk afzonderlijk seizoen is dat er wel. Er is

dan steeds een periode, waarin slechts nu en dan een exemplaar gezien wordt,

tot de normale tweede generatie begint te verschijnen. Vermoedelijk zijn deze

vlinders afkomstig van rupsen, die klein overwinterden (vgl. de Roo van West-

maas, „Sepp", 2de serie 4 : 168) en laat verpopten. Ook kunnen er afstamme-

lingen bij zijn van de vlinders, die reeds in april vlogen.

Uit het feit, dat de tweede generatie veel kleiner is dan de eerste, blijkt dat

lang niet alle rupsen nog hetzelfde jaar de vlinder leveren. Leffef kweekte een

broedsel op, afkomstig van een 5 van de eerste generatie, waarvan alle rupsen

overwinterden. Er blijken dus zelfs univoltiene stammen voor te komen. In dit

verband is het wel interessant er op te wijzen, dat ook in de nieuwe editie van

„South" (2 : 180, 1961) voor de Britse eilanden slechts één generatie opgegeven

wordt.
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Variabiliteit. De typische vorm is gewoon, door overgangen met don-

kerder vormen verbonden.

f. herrichi Höfer, 1920. Deze lichte vorm is eveneens gewoon en overal onder

de soort aan te treffen.

f. cinerea nov. Grondkleur van de voorvleugels zuiver lichtgrijs, wortelveld

en middenveld iets donkerder grijs. Zeist, $ , 28.V.1954 (holotype, Gorter).

[Ground colour of the fore wings pure pale grey, basal area and central band of a

somewhat darker grey.]

f. brunneoalbata Heydemann, 1933. Exemplaren met witachtige grondkleur van

de voorvleugels zijn zeldzaamheden. Nieuwe vindplaatsen: Wiessei, Vaals (Zool.

Mus.).

f. pseudovariata Heydemann, 1933. Met de typische vorm komt deze het meest

bij ons voor. Eveneens door overgangen met donkerder vormen verbonden.

f. medionigricans Reutti, 1898. Exemplaren met zwartachtig middenveld van de

voorvleugels zijn vrij schaars. Nieuwe vindplaatsen: Wiessel, Apeldoorn, Twello,

Heemskerk (Zool. Mus.); Bennekom, Slijk-Ewijk, Heemstede, Gassel, Sevenum,

Stein (van de Pol); Zeist (Gorter); Texel, Aerdenhout, Wassenaar, Bergeijk

(van Wisselingh).

f. nïgrescens Lempke, 1950. Exemplaren met zwartgrijze tot zwartachtige grond-

kleur maar duidelijk zichtbare tekening zijn vrij gewoon, van tal van vindplaatsen

bekend.

f. mediolucens Rößler, 1880. Deze contrastvorm is vrij gewoon, zodat geen

vindplaatsen meer vermeld worden.

f. nïgrolucens Lempke, 1950. Nieuwe vindplaatsen van deze donkere vorm

zijn: Wiessel, Apeldoorn, Otterlo (Zool. Mus.); Zeist (Gorter); Oostvoorne,

Wouw (Lucas); Bergen op Zoom (Asselbergs); Bergeijk (van Wisselingh);

Swalmen (Mus. Rotterdam); Montfort (Maassen).

f. nigrolineata Cockayne, 1946. Een zeldzame vorm. Plaat 13 fig. 16. Nieuwe

vindplaatsen: Hilversum (Zool. Mus.); Aerdenhout (van Wisselingh); Doorn

(van der Wolf).

f. castanea Lempke, 1950. Geen nieuwe gegevens.

f. obsoleta Lempke, 1950. Grijsbruine onduidelijk getekende exemplaren nog

van: Colmschate, Nijmegen, Oisterwijk (Zool. Mus.).

f. obliterata B. White, 1878. Exemplaren met zeer donkere onduidelijk ge-

tekende voorvleugels zijn vrij gewoon, bekend van vele vindplaatsen.

f. trïstrïgaria Donovan, 1808. De vorm met de drie zwarte strepen bij de voor-

vleugelpunt is zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Wiessel (Lucas); Wassenaar,

Plasmolen, Epen (van Wisselingh); Bergen op Zoom (Asselbergs).

f. approxïmata Lempke, 1950. Exemplaren met opvallend smal middenveld

(plaat 13 fig. 17) zijn niet zeldzaam (in de collectie van het Zool. Mus. 21

exemplaren!).

f. interrupta Lempke, 1950. Exemplaren, waarbij het middenveld in de be-

nedenhelft eenmaal onderbroken is, komen vooral bij het 5 nogal eens voor.

Nieuwe vindplaatsen: Norg, Bergeijk, Epen (van Wisselingh); Denekamp, Wies-

sel, Apeldoorn, Otterlo, Bussum (Zool. Mus.); Rotterdam (Lucas).
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f. dissoluta Lempke, 1950. Exemplaren, waarbij het middenveld enige malen

onderbroken is, zijn veel zeldzamer. Nieuwe vindplaats: Apeldoorn, twee man-

netjes (Zool. Mus.).

f. reducta Höfer, 1920. Van de vorm, waarbij van het middenveld alleen een

vlek aan de voorrand overgebleven is, bevinden zich nu vijf exemplaren van Wies-

sel en Apeldoorn in het Zool. Mus.

Dwergen. Vooral bij de mannetjes zijn kleine exemplaren een vrij gewone ver-

schijning, het meest in de tweede generatie.

Thera variata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 90 : 156; Cat. IX :

(651). Door het gehele land vrij verbreid op plaatsen, waar sparren groeien.

Op de vliegplaatsen niet zelden vrij gewoon, maar nooit in zulke aantallen als

obeliscata. Hoewel verschillende vondsten buiten het normale biotoop bekend zijn,

zwerft de vlinder ook duidelijk minder dan zijn verwant van de dennen.

De vliegtijden van de twee generaties komen in grote trekken overeen met

die van obeliscata. Ook hier een hoofdgeneratie in de voorzomer en een zwakkere

in de herfst, die beide door tussenliggende data verbonden zijn. Daar de soort

echter niet zo talrijk is als de vorige, zijn ook minder tussendata bekend. Een

histogram van variata zou dan ook slechts een verkleinde editie van dat van

obeliscata zijn.

De vliegtijden van de twee generaties zijn nu: 26. IV

—

l.VII en 11. VIII

—

24.X met enkele data daar tussen, ook zeer waarschijnlijk weer afkomstig van

exemplaren, die als kleine rups overwinterden en van een enkel vroeg dier van de

tweede generatie.

Vindplaatsen. Fr.: Beetsterzwaag, Olterterp, Fochtelo. Gr.: Glimmen. Dr.: Paters-

wolde, Veenhuizen, Eext, Schoonlo (hier gewoon, Leffef), Ruinen. Ov.: Volthe, Molenven

(Saasveld), Ommen, Rechteren, Abdij Sion. Gdl.: Ermelo, Hulshorst, Vierhouten, Epe, Wies-

sei, Hoog-Soeren, Laag-Soeren, Hoenderlo, Bennekom; De Hoven (Zutfen), Warken, Al-

men, Ruurlo, Aalten, Hummelo, Montferland, Greffelkamp (Didam), Zevenaar, Berg en

Dal, Slijk-Ewijk. Utr.: Doorn, Lage Vuursche. N.H.: Halfweg (27.IX.1962, van Aartsen),

Schoorl, Overveen. Z.H.: Leiden (1953, Lucas), Wassenaar, Arkel (1964, Zwakhals),
Spijk (1964, idem), Bolnes (1962, één exemplaar uit de enige daar staande spar, Bogaard).
N.B.: Sint Michielsgestel, Bergeijk, Eindhoven. Lbg.: Swalmen, Roggel, Heel, Maalbroek,

Meynweg, Vlodrop, Montfort, Stein, Heerlerbaan, Mechelen, Vaals.

Variabiliteit, f. brïinneojasciata Lempke, 1950. Exemplaren met zuiver

bruine banden op de voorvleugels zijn niet al te zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen:

Wiessel (Lucas); Putten (Zool. Mus.); Vijlen (Lukkien); Vaals (Verhaak).

f. nigrojasciata Gumppenberg, 1890. Ook exemplaren met zwarte banden

komen nogal eens onder de soort voor. Nieuwe vindplaatsen: Wiessel (Zool.

Mus.); Wassenaar (Mevr. Martin); Bergeijk (van Wisselingh); Holset (Luk-

kien); Vaals (Verhaak).

f. obscura Höfer, 1925. Deze donkere vorm is zeer gewoon blijkens de lange

serie in het Zool. Mus.

f. albata Lempke, 1950. De vorm met witte grondkleur is veel zeldzamer.

Nieuwe vindplaatsen: Schoonlo (Aukema); Wiessel (Lucas, Zool. Mus.); Apel-

doorn (Lucas); Montfort (Maassen).



(1055) B. J. Lempke : Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera 325

f. tenuifasciata Osthelder, 1929. Exemplaren met duidelijk versmald midden-

veld van de voorvleugels nog van: Wiessel, Apeldoorn (Zool. Mus.); Vijlen

(Lukkien).

f. interrupta Schawerda, 1914. Exemplaren, waarbij de middenband in de on-

derhelft onderbroken is, zijn vrij gewoon en worden op de meeste vindplaatsen

onder de soort aangetroffen.

f. dissoluta Höfer, 1920. Exemplaren, waarbij de middenband meermalen onder-

broken is, komen veel minder voor. Nieuwe vindplaatsen: Wiessel, Apeldoorn

(Zool. Mus.); Aalten (van Galen); Vaals (Verhaak).

f. costimaculata Höfer, 1920. Exemplaren, waarbij de middenband gereduceerd

is tot een vlek aan de voorrand, zijn eveneens zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen:

Wiessel (Zool. Mus.); Aalten (van Galen).

Dwerg. Epen (van Wisselingh).

Teratologisch exemplaar. Binnenrand van de linker voorvleugel

veel te kort. Lage Vuursche (van der Meulen).

Thera juniperata L. Tijdschr. Entom. 92 : 162; Cat. IX : (657). Behalve op

de droge zandgronden, waar Juniperus communis groeit, is de vlinder door het

steeds meer aanplanten van Juniperus sabina,
J.

chinensis en andere soorten in

tuinen en plantsoenen sterk verbreid geraakt in steden en dorpen buiten het nor-

male biotoop, waar hij eveneens vaak talrijk is.

De vliegtijd kan nog iets langer duren dan in 1950 bekend was en wordt nu:

5.X—9.XI.

Vindplaatsen. Fr.: Sexbierum, Tietjerk, Ternaard, Wijnjeterp, Oosterwolde, Nije-

trijne, Oudemirdum. Gr.: Groningen, Harendermolen, Veendam. Dr.: Schoonlo (gewoon,

Leffef), Havelte. Ov.: Volthe, Ootmarsum, Molenven (Saasveld), Beerze, Raalte, Deventer,

Zwartsluis, Marknesse. Gdl.: Tongeren, Gortel, Wiessel, Hoog-Soeren, Empe, Uchelen, Ben-

nekom; Eefde, Zutfen, Ruurlo, Aerdt. Utr.: Doorn, De Bilt, Utrecht, Bilthoven, Soest-

duinen, Botshol. N.H.: 's-Graveland, Bussum, Naarden, Muiderberg, Diemen, (Amsterdam

nu geregeld), Amsterdamse Bos, Uithoorn, Halfweg, Oosthuizen (talrijk, DE Boer), Hoorn,

Middenmeer, Vogelenzang. Z.H.: Leiden, Voorschoten, Leidschendam, Delft, Rotterdam,

Schelluinen, Hoornaar, Arkel, Hendrik-Ido-Ambacht, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Dirksland,

Melissant. Zl.: Westenschouwen, Goes. N.B.: Haaren, Vessem, Bergeijk, Acht, Eindhoven,

Geldrop, Nuenen. Lbg.: Meerselo, Griendsveen, Sevenum, Tegelen, Steijl, Roggel, Roermond,

Stein, Gronsveld, Mechelen, Vijlen, Lemiers.

Variabiliteit, f. approximata Lempke, 1950. Exemplaren met sterk ver-

smald middenveld van de voorvleugels nog aangetroffen te: Apeldoorn, Halfweg

(Zool. Mus.); Deventer (Lukkien); Oosthuizen (de Boer); Sint Michielsgestel

(Knippenberg).

f. divisa Strand, 1901. De vorm met onderbroken middenveld is niet al te zeld-

zaam en komt in vrijwel alle grote series voor.

f. costajuncta Lempke, 1950. Enkele nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn (Zool.

Mus.); Aerdenhout (van Wisselingh); Oegstgeest (Lucas).

f. costaclausa Lempke, 1950. De vorm, waarbij wortelband en middenveld el-

kaar aan de voorrand raken, is stellig zeldzaam. Nieuwe vindplaats: Haarlem

(van Wisselingh).
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f. istriana Naufock, 1913. Deze opvallend gestreepte vorm is van zoveel vind-

plaatsen bekend geworden, dat het overbodig is ze alle op te sommen.

f. completa Bergmann, 1955, Gross-Schmetterl. Mitteldeutschi. 5 (1) : 317, pi.

208, fig. A 7, 8. Voorvleugels met opvallend verbreed middenveld. Zeist (Gor-

ter); Oegstgeest (Lucas).

f. juncta nov. Bovenzijde voorvleugels: wortelveld en middenveld op een of

meer plaatsen langs de aderen met elkaar verbonden. Apeldoorn ( 9 , 15.X.1953,

holotype), Soestduinen, Halfweg (Zool. Mus.); Bennekom (van de Pol); Oegst-

geest (Lucas).

[Upper side fore wings: basal area and central area connected with each other in one

or more places along the nervures.]

f. ob scura Lempke, 1950. Deze donkergrijze vorm is zeker niet zeldzaam (in

Zool. Mus. van Twello, Laag-Soeren, Apeldoorn, Halfweg, Wassenaar en Leid-

schendam), maar alle exemplaren, die ik ervan zag, waren wijfjes; Aerdenhout

(van Wisselingh) .

f. brunnescens nov. Grondkleur van de vleugels lichtbruin, banden op de

voorvleugels donkerder bruin. Halfweg, twee mannetjes, ll.X (het holotype) en

23.X. 1959 (van Aartsen leg., Zool. Mus.).

[Ground colour of the wings pale brown, bands of the fore wings darker brown.]

f. diluta nov. Banden van de voorvleugels lichtgrijs, slechts iets donkerder

dan de grondkleur. Twello, $ , 19. X. 1945 (holotype, Zool. Mus.).

[Bands of the fore wings pale grey, only a little darker than the ground colour.]

Dwerg. Melissant (Huisman).

Electrophaes Prout

Electrophaes corylata Thunberg. Tijdschr. Entom. 92 : 199; Cat. IX : (694).

Verbreiding als in 1950 werd aangegeven. Nu ook van een van de waddeneilan-

den bekend geworden. Leffef schrijft: ,,De soort trof ik het talrijkst aan in droge

bossen, vooral naaldhoutbestanden met een ondergroei of randbeplanting van eik

en berk, zoals in de Grolloër bossen, de rijke naaldhoutaanplantingen (vooral

grove den) op de Veluwe en te Berg en Dal. In vochtiger milieus is het dier

veel schaarser. De vlinder komt goed op smeer". Een enkele zwerver is buiten

het normale biotoop waargenomen.

De enige generatie kan iets eerder gaan vliegen dan in 1950 bekend was. De
vroegste datum is nu: 8.V. Julivangsten zijn schaars. Tussen 3. VII en 28.VII zijn

nog twee waarnemingen bekend geworden: op 5. VII. 1942 te Elzen (Knoop) en

op 18.VII.1942 te Bennekom (van de Pol).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (1956, Leffef), Olterterp, Beetsterzwaag, Wijnje-

terp, Oudemirdum. Gr.: Laude. Dr.: Norg, Westervelde, Eext, Schoonlo, Ruinen. Ow:
Volthe, Albergen, Molenven (Saasveld), Almelo, Reutum, Delden, Elzen, Nijverdal, Balk-

brug, Eerde, Ommen, Vilsteren, Dalfsen, Raalte, de Velnerhoek, Abdij Sion, Diepenveen,



(1057) B. J. Lempke : Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera 327

Zwolle. Gdl.: Garderen, Nieuw-Milligen, Uddel, Elspeet, Staverden, Harderwijk, Hulshorst

Wezep, Vierhouten, Soerel, 't Harde, Oldebroek, Heerde, Tongeren, Epe, Gortel, Nierssen

Wiessei, Assel, Wilp, Klarenbeek, Uchelen, Beekbergen, Loenen, Imbosch, Spankeren, Rozen

daal, Terlet, Woeste Hoeve, Hoenderlo, Hoog-Buurlo, Kootwijk, Hoge Veluwe, Otterlo

Gorssel, Lochern, Vragender, Winterswijk, Montferland, Aerdt; Neerijnen. Utr.: Leersum

Woudenberg, Soestdijk, Harmelen. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Naardermeer, Muiderberg

Schoorl, Bergen. Z.H.: Staelduin, Schelluinen (1964, Slob). 23.: Westenschouwen, Oost

kapelle. N.B.: Wouw, Waalwijk, Gorp (Hilvarenbeek), Kampina, Boxtel, Middelbeers

Vessem, Heeze, Leende, Helenaveen, De Rips. Lbg.: Geijsteren, Broekhuizen, De Hamert
Griendsveen, Sevenum, Roggel, Swalmen, Meynweg, Vlodrop, Stein, Chèvremont, Rijckholt

Nijswiller.

Variabiliteit, f. unicolorata Heydemann, 1938. Vrij verbreid onder de

soort, zodat geen vindplaatsen meer vermeld worden.

f. brunnescens Ljungdahl, 1940. Zeker geen gewone vorm. Nieuwe vindplaat-

sen: Hoenderlo (Lucas); Hilversum, Bussum, Breda (Zool. Mus.).

f. albosparsata nov. Bovenzijde voorvleugels: middenband wit bestoven, door

een witte band van het wortelveld gescheiden, het hele achterrandsveld wit, alleen

aan de voorrand en de binnenrand is de golf lijn nog donker afgezet. Blaricum,

$, 24.VI.1955 (holotype, Bergman).

In Int. ent. Z. Guben 25 : 177 (1931) vermeldt V. Schultz een exemplaar

van Göttingen, dat blijkens de afbeelding op plaat I fig. 18 vrijwel identiek is

aan het Nederlandse.

[Upper side fore wings: central area powdered with white, separated from the basal area

by a white band, outer area completely white, the submarginai line only on costa and inner

margin with a dark border.]

Dwergen. Veenhuizen, Apeldoorn, Dabbelo (Hoenderlo), Oisterwijk (Zool.

Mus.); Austerlitz (Gorter); Middelbeers (Neijts) ; de Hamert (Asselbergs).

Colostygia Hübner

Colostygia olivata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 185; Cat. IX :

(680). De vlinder is hier beslist niet inheems. Na het ene exemplaar van 1881 is

de soort hier nooit meer gevangen.

Voor Denemarken geeft Hoffmeyer in de tweede druk van ,,De Danske

Malere" (1966, p. 133 —134) vrij veel vindplaatsen op. Behalve de reeds in Cat.

IX genoemde is olivata nu ook bekend van Sjaelland (Seeland) en Fyn (Funen).

Uit België worden enkele vangsten bij Han-sur-Lesse in 1954 vermeld (Fouassin,

Lambïllïonea 55 : 20, 1955). In 1964 ving Claassens de vlinder te Nocker bij

Wiltz in het hertogdom Luxemburg.

Colostygia multistrigaria Haworth. Tijdschr. Entom. 92 : 186; Cat. IX : (681).

De vlinder is nu ook bekend van het duingebied van de Zuidhollandse en Zeeuw-

se eilanden en van enkele nieuwe vindplaatsen in het oosten en zuidoosten van

het land. In Zuid-Limburg en omgeving blijkt de soort nogal voor te komen, maar

is daar lokaal en de aantallen zijn op het Nederlandse grondgebied steeds klein.

De noordgrens in het duingebied blijkt iets hoger te liggen dan in 1950 bekend
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was, maar op de waddeneilanden is multi strigavi a nog steeds niet aangetroffen

(mogelijk omdat daar zelden of nooit zo vroeg in het jaar verzameld is).

De vliegtijd kan iets langer duren dan in Cat. IX vermeld is. De uiterste data

worden nu: 7. II

—

14.V.

Enkele nieuwe vindplaatsen zijn in de voormalige Rijnprovincie bekend ge-

worden: Künnert vermeldt de vlinder van Rheidt (1957, Ent. Z. Frankfurt 61 :

152). Delnoye en Penners vonden hem 21. IV. 1964 vrij talrijk aan de rand

van een bos bij Tuddern en in dezelfde omgeving weer op 29. III. 1965.

Vindplaatsen. Ov.: Abdij Sion, 20.IV. 1964 (Flint). Utr.: Zeist, 28.IV.1955

(Gorter). N.H.: Bergen. Z.H.: Katwijk, Meijendel, Bierlap, Oostvoorne. ZI.: Burgh.

Lbg.: Stein, 16.IV.1963 (Collectie Missiehuis); Spaubeek, $, 4.IV.1948 (Kammerer);

Sint Pieter, $, 14.V.1954 (van der Meulen); Vijlen, april I960 (drie exemplaren, van
Aartsen, 9, Leffef), 4. IV. 1965, vier exemplaren (Penners en Delnoye).

Variabiliteit, f. virgata Tutt, 1904. Exemplaren, waarbij de voorvleugels

een donker gekleurd middenveld hebben (zie plaat 16 fig. 4) zijn niet al te zeld-

zaam. Nieuwe vindplaatsen: Heemstede (van de Pol); Noordwijk (Mevr. Mar-

tin); Bierlap (Maassen); Meijendel, Oostvoorne (Lucas).

f. pallida Lempke, 1950. Het holotype is afgebeeld op plaat 16 fig. 6. Nieuwe

vindplaats: Sint Pieter (van der Meulen).

f. obscura Cockayne, 1953, Ent. Ree. 65 : 163. Grondkleur van voor- en achter-

vleugels donkergrijs, de middenband van de voorvleugels en de band voor de

achterrand verdonk erd, maar zichtbaar. Plaat 16 fig. 3. Heemskerk, $ , 27.11.

1961 (van Aartsen leg., in Zool. Mus.).

f. nubilata Tutt, 1896, British Moths : 267; 1904, Ent. Ree. 16 : 304. Don-

kerder dan de vorige vorm, de donkere banden niet meer afstekend tegen de

grondkleur, maar gemarkeerd door rijen lichte vlekjes op de aderen, de lichte

golflijn in de regel duidelijk afstekend. ,,
South", oude editie, plaat 77 fig. 3.

Heemskerk, $, 9.IV.1962 (van Aartsen).

f. uniformata nov. Voorvleugels eenkleurig grijsachtig, alle tekening op de golf-

lijn na afwezig. Plaat 16 fig. 5. Heemskerk, $, 11. III. I960 (holotype, van

Aartsen leg., in Zool. Mus.).

[Fore wings of a uniform grey colour, all markings except the subterminal absent.]

Colostygia pectinataria Knoch. Tijdschr. Entom. 92 : 186; Cat. IX : (681).

,,De vlinder komt zowel op vochtige als op droge gronden voor. Op de Veluwe

leeft de rups op bosbes, in vochtige streken en in de duinen op walstro" (Leffef).

De soort is nu ook bekend van één van de waddeneilanden.

De eerste generatie kan al eind april beginnen te vliegen en in late jaren door-

gaan tot eind juli. De uiterste data worden nu: 30. IV —30. VIL De laatste datum

werd in 1943 te Volthe genoteerd door Knoop. Er verscheen toen een verbleekt

exemplaar op het scherm.

De tweede generatie is veel schaarser. Ongetwijfeld groeit slechts een klein

deel van de rupsen door en levert nog hetzelfde jaar de vlinder. Deze generatie

kan nog tot vrij ver in oktober voorkomen. De uiterste data ervan zijn nu:

13.VIII —7.X (de laatste datum in 1961 te Westenschouwen, in 1962 te Burgh,

Leffef).
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Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (1956, 1957, Leffef), Duurswoude, Wijnjeterp,

Fochtelo, Nijetrijne, Oudemirdum. Dr.: Steenbergen, Norg, Westervelde, Eext, Schoonlo,

Odoorn, Hooghalen. Ov.: Vilsteren, Dalfsen, Balkbrug, Zwartsluis. Gdl.: Garderen, Uddel,

Tongeren, Epe, Gortel, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Teuge, Voorstonden, Uchelen, Beek-

bergen, Imbosch, Spankeren, Hoenderlo, Otterlo, Kootwijk, Heelsum, Bennekom; Epse,

Gorssel, De Voorst, Warken, Hoog-Keppel; Slijk- Ewijk. Utr.: Doorn. N.H.: Blaricum,

Naarden, Naardermeer, Muiderberg, Muiden, Schoorl, Bergen, Santpoort. Z.H.: Woerdense

Verlaat, Noorden, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, Katwijk, Oegstgeest, Duinrei, Loosduinen,

Staelduin, Capelle aan den IJssel, Schelluinen, Arkel, Asperen, Oostvoorne, Rockanje, Hel-

levoetsluis, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Cadzand. N.B.:

Waalwijk, Drunen, Kampina, Best, Eindhoven, Bergeijk, Liessei, Gassel. Lbg.: De Hamert,

Arcen, Sevenum, Griendsveen, Venlo, Roggel, Vlodrop, Montfort, Cadier en Keer, Grons-

veld, Oost-Maarland, Rijckholt, Eperheide, Vijlen.

Variabiliteit. De exemplaren van de tweede generatie zijn aanmerkelijk

kleiner dan die van de eerste. Ik heb op deze regel geen enkele uitzondering ge-

zien. Mocht nog eens een exemplaar van normale grootte in deze generatie op-

duiken, dan is dit wel haast zeker afkomstig van een pop, die te laat is uitgekomen

en die eigenlijk een exemplaar van de eerste generatie had moeten leveren.

f. albocincta Lempke, 1950. De vorm, waarbij het middenveld van de voor-

vleugels grotendeels door witte lijnen begrensd wordt, werd nog aangetroffen te:

Heemskerk, Haamstede (Zool. Mus.).

f. costovata Lempke, 1950. Geen nieuwe vangsten. Het holotype is afgebeeld

op plaat 15 fig. 12.

f. approxhnata Lempke, 1950. Exemplaren met smal middenveld nog van:

Beetsterzwaag (G. Dijkstra); Apeldoorn (Leffef); Doorn, Ankeveen (Zool.

Mus.).

f. clausa Lempke, 1950. Exemplaren, waarbij de ante- en postmediane lijn van

de voorvleugels elkaar aan de binnenrand raken, nog van: Colmschate (Lukkien);

Apeldoorn (Zool. Mus.); Heemskerk (ter Laag).

f. tangens nov. Bovenzijde voorvleugels: de beide lijnen, die het middenveld

begrenzen, raken elkaar even boven de binnenrand en lopen dan weer uit elkaar.

Fochtelo, $, 15.VII.1955 (holotype, Camping).

[Upper side fore wings: the antemedian and the postmedian touch each other a little

above the inner margin and then separate again.]

f. divisa nov. Het middenveld van de voorvleugels is in tweeën gedeeld, door-

dat het onderste deel even boven de binnenrand afgesnoerd is. Zeist, $ , 30.V.

1947 (holotype, Gorter).

[The central band of the fore wings divided into two parts a little above the inner

margin.]

f. nigrolineata nov. Het middenveld van de voorvleugels aan beide zijden

door een dikke zwarte lijn afgezet. Plaat 15 fig. 11. Hoenderlo, $, 5.VI.1954

(holotype) plus een tweede vrijwel identiek exemplaar van Kootwijk (Lucas).

[The central area of the fore wings bordered on both sides by a thick black line.]

Dwergen. Ook onder de eerste generatie komen nu en dan dwergexemplaren

voor. Nieuwkoop, Vijlen (Zool. Mus.).
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Hydriomena Hübner

Hydriomena furcata Thunberg. Tijdschr. Entom. 92 : 210; Cat. IX : (705).

Leffef merkt op: „Het optimale milieu is hetzelfde als dat van Rheumaptera

bastata L. en op zulke terreinen is de vlinder op de Veluwe talrijk. In de Peel

leeft de rups op Populus tremula, Salix cinerea, S. caprea, S. aurita, in Gronsveld

op Corylis avellana, Fraxinus, Al nus". Nu ook bekend van één van de wadden-

eilanden.

De vliegtijd kan nog iets langer duren dan in 1950 bekend was. Nog op

8.IX.1955 ving Leffef een exemplaar te Wiessel. Opvallender is een verse

vlinder, die hij 23.IX.1962 te Schoonlo ving. Nog later is een exemplaar van

28.IX.1962, dat te Stein werd gevangen (collectie Missiehuis). Normaal over-

winteren de kleine rupsen, maar soms kan blijkbaar een enkele doorgroeien en

nog hetzelfde jaar de vlinder leveren.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (1956, Leffef), Ternaard, Eernewoude (1. IX. 1953

een pas uitgekomen exemplaar! Camping), Oudemirdum. Gr.: Borgercompagnie, Ter Borgh.

Dr.: Steenbergen, Eext, Schoonlo, Odoorn, Wijster. Ov.: Balkbrug, Rechteren, Abdij Sion,

Colmschate, Wesepe. Gdl.: Putten, Garderen, Nieuw-Milligen, Uddel, Staverden, Elspeet,

Vierhouten, Saxenheim, 't Harde, Soerel, Tongeren, Heerde, Epe, Vaassen, Gortel, Nierssen,

Wiessel, Hoog-Soeren, Assel, Teuge, Wilp, Klarenbeek, Empe, Uchelen, Beekbergen, Loenen,

Laag-Soeren, Leuvenheim, Spankeren, Dieren, Imbosch, Hoenderlo, Wolfheze, Wageningen,

Ede; Epse, Gorssel, Ruurlo, Winterswijk, Woold, Hoog-Keppel; Groesbeek, Heteren. Utr.:

Amersfoort. N.H.: Bussum, Naardermeer, Schoorl. Z.H.: Schelluinen, Ouddorp. ZL: Burgh,

Haamstede, Westenschouwen, Goes. N.B.: Halsteren, Udenhout, Kampina, Boxtel, Eind-

hoven, Nederwetten, Nuenen, Sterksel, Maarheeze, Someren, Helenaveen, Sint Anthonis.

Lbg.: Velden, Tegelen, Sevenum, Griendsveen, Roggel, Moesel, Heel, Vlodrop, Montfort,

Stein, Amstenrade, Nuth, Heerlen, Wijlre, Gerendal, Valkenburg, Bunde, Rijckholt, Terziet,

Vijlen.

Variabiliteit. Hoewel de vlinder zeer variabel kan zijn, te oordelen naar

de lange rij vormen, die ervan beschreven is, blijkt hiervan bij het Nederlandse

materiaal weinig. De uit Zweden beschreven nominaatvorm met grijze grondkleur,

die voortreffelijk afgebeeld is in „Svenska Fjärilar", komt hier niet of nauwelijks

voor. Ik heb er geen exemplaar van gezien en ik betwijfel, of het van de Mont-

ferland vermelde er inderdaad toe behoort. Op enkele uitzonderingen na hebben

al onze exemplaren een groene grondkleur, die min of meer (en soms heel sterk)

verdonkerd kan zijn. Exemplaren met roodachtige grondkleur zijn hier te lande

eveneens volkomen onbekend.

f. sordidata Fabricius, 1794. Deze groene vorm heeft bij ons duidelijk bet karak-

ter van een subspecies, daar hij alle andere vormen verreweg overheerst.

f. obscur a Peyerimhoff, 1862. Exemplaren met sterk verdonkerde voorvleugels

zijn niet al te zeldzaam blijkens de serie in het Zool. Mus., waarin zich exemplaren

bevinden van Borgercompagnie, Wiessel, Apeldoorn, Montferland, Hilversum,

Bussum, Heemskerk, Wijk aan Zee en Gronsveld. Verder bekend van Hoenderlo

(Leffef).

f. nigra Hackray, 1938, Lambillionea 38 : 201 (nigra van Wisselingh, 1957,

Ent. Ber. 17 : 126). Voorvleugels zwartachtig met zwak zichtbare of zelfs geheel

afwezige tekening, achtervleugels eveneens verdonkerd. Epen, 1956 (van Wisse-

lingh).
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f. obliterata Prout, 1897. Groene niet verdonkerde exemplaren zonder dwars-

lijnen nog van Wiessel, Bussum, Velsen (Zool. Mus.).

f. tricolorata Schrank, 1802. Exemplaren met opvallend licht middenveld van

de voorvleugels zijn niet zeldzaam en komen in elke langere serie voor.

f. constricta Strand, 1903. Nieuwe vindplaatsen: Wiessel (Lucas); Bennekom
(van de Pol).

f. centrinotata Nitsche, 1933. Winterswijk, Epen (Lucas).

f. flavotincta Culot, 1918. Exemplaren met geelachtige grondkleur van Oud-
Leusden en Domburg (Zool. Mus.).

f. approximata nov. Voorvleugels met sterk versmald middenveld. Apeldoorn,

$, 17.VIII.1953 (Zool. Mus.).

[Fore wings with strongly narrowed central area.]

Dwerg. Apeldoorn (Zool. Mus.).

Hydriomena impluviata Denis & Schiffermüller, 1775 {coerulata Fabricius,

1777). Tijdschr. Entom. 92 : 211; Cat. IX : (706). De vlinder is nu ook aange-

troffen op Vlieland (Camping), zodat hij thans met uitzondering van Rottum

van alle waddeneilanden bekend is.

De eerste generatie kan zeker tot half augustus voorkomen, althans in on-

gunstige seizoenen: 9.VIII.1961 te Stein (collectie Missiehuis), 14.VIII.1962 te

Best (Zool. Mus.). Vergelijk de weeroverzichten van deze beide jaren in de

respectievelijke trekverslagen {Ent. Ber. 22 : 193, 1962; op. cit. 23 : 177, 1963).

In 1954 ving Knoop een mooi $ op 21 augustus op licht. Daar deze maand in

dat jaar opvallend koud geweest is (zie Ent. Ber. 15 : 460, 1955) hoorde zelfs dit

exemplaar waarschijnlijk nog tot de eerste generatie. Leffef vond de rupsen niet

alleen op els, maar ook op Salix aurita. Bij kweken uit het ei en uit verzamelde

rupsen verschenen exemplaren van een tweede generatie pas in september. Het

is dus zeer de vraag, of in augustus gevangen dieren tot deze generatie behoren.

Wel was dit zeker het geval met een exemplaar, dat 28.X.1952 te Wiessel ge-

vangen werd door Leffef (in Zool. Mus.). In natura blijken zulke late dieren

toch heel weinig voor te komen.

Variabiliteit, f. obscurevirescens Lempke, 1950. Exemplaren met donker

groene banden, maar overigens normaal, zag ik nog van Hatert, Hollandse Rading,

Heemskerk, Best (Zool. Mus.).

f. semi f us cat a Prout, 1915. Opgevat in de ruimere betekenis als in Cat. IX

omschreven is, komt deze vorm vrijwel overal onder de soort voor en is gewoon.

f. obsoletaria Schille, 1900. Donkere dieren met nauwelijks zichtbare tekening

komen op tal van vindplaatsen onder de soort voor, maar steeds in klein aantal.

f. liter ata Donovan, 1810. Exemplaren met witachtig wortel- en middenveld

zijn vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Heemskerk, Wassenaar (Zool. Mus.).

f. lineata Heinrich, 1916. Exemplaren met ononderbroken lichte golflijn op

de voorvleugels zijn vrij gewoon, zodat geen vindplaatsen meer vermeld worden.

f. pallida Lempke, 1950. Exemplaren met eenkleurig witgroene voorvleugels

en scherp afstekende donkere tekening zijn niet zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen:
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Apeldoorn, Uchelen, Hilversum, Wassenaar (Zool. Mus.); Bennekom (van de

Pol); Heemstede (Herwarth); Oostvoorne (Lucas); Oirschot (Knippenberg);

Bergeijk (van Wisselingh); Nuenen (Neijts); Maarheeze (Ottenheijm).

f. constricta Strand, 1900. Nieuwe vindplaats: Heemstede (van de Pol).

f. approximata Lempke, 1950. Exemplaren met opvallend smal middenveld van:

Colmschate, Apeldoorn, Wiessel, Soest, Ankeveen (Zool. Mus.); Zeist (Gorter);

Aerdenhout (van Wisselingh); Oegstgeest (Mevr. Martin); Eindhoven

(Neijts).

f. impuncta Lempke, 1950. Exemplaren zonder middenstip op de voorvleugels

zijn vrij gewoon, zodat geen vindplaatsen meer vermeld worden.

Dwergen. Apeldoorn (Zool. Mus.); Nuenen (Neijts).

Horisme Hübner

Horisme vitalbata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 94 : 260; Cat. X :

(747). Buiten het in 1951 aangegeven Nederlandse areaal zijn een flink aantal

vindplaatsen bekend geworden, die waarschijnlijk op een recente uitbreiding van

het territorium wijzen. Of deze blijvend is, moet afgewacht worden.

De eerste generatie kan al eind april beginnen te vliegen. De uiterste data

ervan worden nu: 26. IV (in I960) tot 25. VI. De eerste en laatste datum van

de tweede zijn iets verschoven. De grenzen ervan worden nu: 5. VII —20. VIII.

Vindplaatsen. Ov.: Hengelo (1951, Lukkien), Deventer (1951, Oord). Gdl.:

Wilp (Dunlop), Wolfheze (l.VIII.1951, Lukkien), Wageningen (1947, 1948, Dunlop),
Bennekom (1953, van de Pol); de Voorst (1952, S. R. Dijkstra). Utr.: Amerongen (1948,

1959, Bentinck), Bilthoven (1955, Rijkoort leg., in Zool. Mus.). N.H.: Haarlem (1955,

Alders), Overveen (1964, Leffef). Zl.: Valkenisse (1967, van Aartsen). N.B.: Bergen

op Zoom (1949, drie exemplaren, in de tuin stond Clematis, Korringa), Sambeek. Lbg.:

Geijsteren, Swalmen, Elsloo, Amstenrade, Benzenrade, Chèvremont, Bocholtz, Wijlre, Voe-

rendaal, Klimmen, Schin op Geul, Gerendal, Bemelen, Heer, Gronsveld, Sint Geertruid,

Vijlen.

Variabiliteit. De exemplaren van de tweede generatie zijn gemiddeld

duidelijk kleiner dan die van de eerste. Overigens varieert de vlinder nauwelijks.

Horisme tersata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 94 : 260; Cat. X :

(747). In tegenstelling tot de vorige soort is bij deze geen spoor van een poging

tot uitbreiding van het areaal te ontdekken. De meeste vindplaatsen liggen in het

zuiden van Limburg. Maar ook daar is tersata zeldzamer dan vitalbata. Opval-

lend is de oude vangst in het zuiden van Zuid-Holland (zwerver of adventief).

Hoewel het beschikbare materiaal niet sterk toegenomen is, kan nu wel met

zekerheid gezegd worden, dat ook bij deze soort een tweede generatie kan voor-

komen. Die is echter veel geringer in aantal, dus duidelijk partieel, en het is zelfs

niet zeker, dat hij elk jaar aanwezig is. Tengevolge van het geringe materiaal

(vele exemplaren zijn gekweekt en de data ervan dus onbetrouwbaar) is het

helaas niet mogelijk goede grenzen van de generaties aan te geven. Exemplaren

van de eerste werden gevangen van 5. VI —6. VII, die van de naar het uiterlijk te

onderscheiden tweede van 18.VII —7. VIII. Een scherpe grens is er dus niet. Dat
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blijkt ook uit een serie in het Zool. Mus. afkomstig van een eikweek van
J. Th.

Oudemans, waarvan de exemplaren van 24. V—8. VII. 1894 uitkwamen en die

blijkens hun uiterlijk alle tot de eerste generatie behoren.

Vindplaatsen. Z.H.: Dordrecht, 16.VII.1874 (Leids Mus., e coll. de Joncheere).

N.B.: Leende, 5.VI.1963 (van Wisselingh ) . Lbg.: Montfort, Heerlen, Heerlerbaan,

Bocholtz, Wijlre, Schin op Geul, Heer, Cadier en Keer, Sint Pietersberg, Cannerbos, Sint

Geertruid, Vijlen.

Variabiliteit. De exemplaren van de tweede generatie zijn duidelijk te

herkennen aan hun iets geringere grootte, maar vooral aan de kleur van de voor-

vleugels. Deze zijn grijzer van tint in tegenstelling tot de bruinere kleur van de

eerste generatie.

Horisme aquata Hübner. Tijdschr. Entom. 94 : 259; Cat. X : (746). Geen

nieuwe gegevens, noch uit ons land, noch uit de omringende gebieden. Onge-

twijfeld is de soort al lang bij ons uitgestorven.

Melanthia Duponchel

Melanthia procellata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 201; Cat.

IX : (696). Verspreiding als in 1950 werd aangegeven. Opnieuw werden enkele

vangsten uit het midden van het land bekend.

Over het voorkomen in het zuiden van Limburg schrijft Leffef me: „Ik ge-

loof niet, dat overal waar Clematis groeit, ook procellata te vinden is. Stellig is

dit niet het geval in heggen langs wegen, die door akkers lopen. Optimale bio-

topen vormen Clematis-begroeïmgen langs randen van loofbossen en wel aan
de zonzijde. Ook fluctueren de populaties nogal in aantal. In 1961 was de

vlinder talrijk, maar het volgende jaar was hij op dezelfde plaatsen veel schaar-

ser."

De vroegste datum is nu: 25. IV, in 1958 te Bemelen (Ottenheijm). Uit

het in fig. 72 afgebeelde histogram (samengesteld uit de gegevens van 1965

gedateerde exemplaren) blijkt overigens, dat deze generatie een lange vliegtijd

heeft, waarvan de top aan het einde van de tweede julidecade ligt. In de tweede

rio
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Fig. 72. Histogram van Melanthia procellata Denis & Schiffermüller
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decade van augustus verdwijnt hij om zonder onderbreking plaats te maken voor

de tweede generatie, die veel geringer in aantal is en een veel kortere vliegtijd

heeft (laatste datum: 16. IX). De exemplaren van deze generatie zijn gemiddeld

ook kleiner dan die van de eerste.

Vindplaatsen. Gdl.: Wiessel, 2. IX. 1958 (Leffef); Apeldoorn, 26.VI.1954 (idem);

Twello, 3.VII.1956 (idem); Terwolde, 3. VII. 1956 (idem, steeds één exemplaar). Utr.:

Austerlitz, 18.VI.1954 (Gorter); Zeist, 6.VIII en 1. IX. 1961 (idem); Loenen, 9.VII.1967

(Parma). N.H.: Overveen, 17. VIII. 1965 (Leffef). Lbg.: Geijsteren, Tegelen, Swalmen,

Stein, Elsloo, Nuth, Heerlerbaan, Simpelveld, Eijs, Gerendal, Sibbe, Bunde, Cadier en Keer,

Heer, Cannerbos, Rijckholt, Sint Geertruid, Camerig, Vijlen.

Variabiliteit, f. reducta Lempke, 1950. Nieuwe vindplaatsen van deze

vorm met gereduceerde tekening in het onderste deel van het middenveld van de

voorvleugels: Valkenburg (Zool. Mus.); Cannerbos (van der Meulen). Alle

exemplaren in de collectie van het Zool. Mus. zijn wijfjes.

f. signata Lempke, 1950. Vrij gewoon. Alle exemplaren in de collectie van het

Zool. Mus. zijn mannetjes.

f. fasciata Hoffmann, 1917, Mitt, naturiv. Ver. Steiermark 53 : 179. Voor-

vleugels met volledige middenband, doordat ook het onderste deel verdonkerd is.

Plaat 15 fig. 13. Berg en Terblijt, Ç, 1904 (Zool. Mus.).

f. brevipennis nov. Voor- en achtervleugels duidelijk verkort. Maastricht, $ ,

5.VI.1960 (holotype, Lucas).

[Fore and hind wings distinctly too short.]

Dwerg. Gronsveld (Zool. Mus.).

Pareulype Herbulot

Pareulype berberata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 189; Cat.

IX : (684). Verbreiding als in 1950 werd aangegeven. Slechts een paar nieuwe

vindplaatsen buiten de twee voornaamste Nederlandse territoria.

De eerste generatie kan in elk geval tot in de tweede helft van juni vliegen

(18. VI). Daarna volgen enkele data van eind juni en begin juli (Geulem,

28.VI.1953, Heemskerk, 4.VII en 6.VII.1959), die waarschijnlijk al tot de

tweede generatie behoren. (In 1953 kweekte Bank een serie uit de rups, die 9. VII

begon uit te komen, wat de zo juist geuite veronderstelling wel aannemelijk

maakt) .

Vindplaatsen. Gdl.: Epe, Apeldoorn; Korenburgerveen. N.H.: Bergen, Egmond aan

Zee, Egmond aan den Hoef, Egmond Binnen, Bakkum, Heemskerk, Vogelenzang. Z.H.:

Katwijk, Meijendel, Staelduin, Bolnes (Bogaard), Oostvoorne, Rockanje, Nieuw Heivoet,

Hellevoetsluis. Lbg.: Amstenrade, Heerlerbaan, Huls, Gerendal, Geulem, Sint Pieter.

Variabiliteit, f. interrupta Metschl, 1925 {tangens Lempke, 1950).

Hoewel de diagnose van Metschl zeer kort is, beschrijft hij toch ongetwijfeld

wel de vorm waarbij de twee banden, die het middenveld van de voorvleugels be-
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grenzen, elkaar even onder het midden ontmoeten om dan weer uiteen te gaan.

De vorm is gewoon en komt overal onder de soort voor.

f. constricta Vorbrodt, 1917, Mitt. Schweizer, ent. Ges. 12 : 480. Als de vorige

vorm, maar het onderste deel is door een donkere lijn langs een ader nogmaals

in tweeën gedeeld. Veel zeldzamer. Egmond aan Zee (Westerneng); Bakkum
(Aukema); Overveen (Zool. Mus.); Haarlem (de Vos).

f. sineliturata Culot, 1917, Noct. et Géom. d'Europe 3 : 259, pi. 37 fig. 761.

Op de bovenzijde van de voorvleugels ontbreekt de zwarte streep uit de apex.

(Het door Culot afgebeelde exemplaar van Savièze in Valais (Zuid-Zwitser-

land) wijkt ook nog af in tint en in de tekening van het middenveld, maar de

hoofdzaak is het ontbreken van de opvallende zwarte streep, zodat naar mijn me-

ning de naam gebruikt kan worden voor alle exemplaren, die dit kenmerk be-

zitten). Van deze ongetwijfeld zeldzame vorm bezit van Wisselingh een exem-

plaar, dat in het Korenburgerveen werd gevangen.

Spargania Guenée

Spargania luctuata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 193; Cat.

IX : (688). In 1950, dus nog geen 20 jaar geleden, waren slechts vier Neder-

landse vindplaatsen bekend. Nu kunnen er 71 nieuwe aan toegevoegd worden, voor

een deel natuurlijk door intensief verzamelen, maar ook een duidelijke aanwijzing

hoe snel de vlinder zijn territorium in ons land uitgebreid heeft. Bovendien is hij

op vele plaatsen een heel gewone verschijning en kan soms zelfs massaal aan-

wezig zijn zoals in 1966 in de omgeving van Vlodrop en Putbroek (Maassen).

Deze gebiedsuitbreiding is niet tot Nederland beperkt. In Denemarken is luctua-

ta nu (behalve van Bornholm) ook bekend van Seeland, Falster en Mon. In de

omgeving van Hamburg is de vlinder nu ook ten noorden van de Elbe aange-

troffen (cf. Bombus 1 : 354, 1954). In het zuiden van Engeland werd in augustus

1950 een $ in een bos in Kent gevonden. Van de weinige eieren, die het legde,

werd één exemplaar gekweekt. Maar dit magere resultaat leverde de gegevens

voor een voortreffelijk artikel over de ontwikkeling van ei tot imago (G. Hag-

gett, 1952, Ent. Gazette 3 : 27, plaat 8). De vlinder is nu inheems in Engeland

en komt behalve in een klein gebied in Kent ook in Sussex voor (R. M. Mere,

1961, Proc. Trans. South London ent. nat. Hist. Soc. I960 : 67).

De soort komt in ons land in hoofdzaak voor in bosgebieden met een rijke

ondergroei van Epilobium angustijolium in het oosten en zuidoosten van het

land.

De eerste generatie kan al in de tweede helft van april verschijnen en tot eind

juni doorvliegen (21. IV

—

28.VI). De tweede generatie, die minder talrijk is

(en dus partieel) kan tussen half juli en begin september voorkomen (11. VII —
5.IX).

Vindplaatsen. Dr.: Wijster. Ov.: Abdij Sion, Kranenkamp (bij Raalte). Gdl.:

Putten, Stroe, Garderen, Leuvenum, Uddel, Staverden, Vierhouten, 't Harde, Heerde, Ton-

geren, Epe, Gortel, Nierssen, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Apeldoorn, Teuge, Klarenbeek,

Uchelen, Beekbergen, Eerbeek, Imbosch, Laag-Soeren, Dieren, Hoenderlo, Otterlo, Hoge

Veluwe, Harskamp, Kootwijk, Kootwijkerveen, Oosterbeek, Schaarsbergen, Wolfheze, Wa-
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geningen, Bennekom; Winterswijk, Woold, Aalten. Utr.: Zeist. N.B.: Vessem, Bergeijk, Best,

Sint Oedenrode, Nuenen, Gerwen, Maarheeze, Someren, De Rips, Sint Anthonis. Lbg.: Broek-

huizen, Tegelen, Roggel, Reuver, Beesel, Swalmen, Haelen, Maalbroek, Meijnweg, Vlodrop.

Sint Odiliënberg, Putbroek, Brunssum, Wijlre, Rijckholt, Epen, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit, f. griseofasciata nov. Middenveld van de voorvleugels

lichtgrijs, doorsneden door zwarte aderen en omzoomd door zwarte lijnen. Plaat

16 fig. 10. Tjoene (Diepenveen), Ç, ab ovo, 4.V.1923 (holotype), Wiessei,

Hoog-Soeren (Zool. Mus.); Putbroek (Maassen).

[Central area of the fore wings pale grey, intersected by black nervures and bordered by

black lines.]

f. approximata Lempke, 1950. De vorm, waarbij het middenveld sterk ver-

smald is (plaat 16 fig. 8), werd nog aangetroffen te Hoog-Soeren (Leffef).

f. defasciata nov. Op een paar kleine stipjes na is de donkere middenband

van de voorvleugels geheel verdwenen. Abdij Sion, $ , 14. V. 1966 (Flint), Epen,

9 , 15. VIII. 1958 (holotype, van Wisselingh). Afgebeeld: plaat 16 fig. 12 en 13.

[With the exception of a few little dots the whole dark central band of the fore wings

has disappeared.]

f. basinigra Klemensiewicz, 1913, Spraiv. Kom. Fiz. 47 : 122. Middenveld van

de voorvleugels zwart, wortelveld van de achtervleugels zwartgrijs. Opvallend

donkere exemplaren, waarbij ook de golf lijn op de voor- en achtervleugels bijna of

geheel ontbreekt, zijn bij ons niet al te zeldzaam. Wiessel, Apeldoorn, Vijlen

(Zool. Mus.); Aalten (van Galen); Nierssen (Mus. Rotterdam); Zeist (Gor-

ter); Tegelen (Peerdeman).

f. separata Romaniszyn, 1929. Van de overal onder de soort voorkomende vorm,

waarbij de witte postdiscale band door een zwarte lijn gedeeld is, is een fraai

exemplaar afgebeeld op plaat 16 fig. 9.

f. integrata Zetterstedt, 1839, Insecta Lapponica : 697. Voorvleugels met opval-

lend brede witte postdiscale band, witte band op de achtervleugels eveneens

verbreed. Plaat 16 fig. 11. Kranenkamp, Abdij Sion (Flint); Bergeijk (van

Wisselingh) .

f. indistincta Osthelder, 1929. Nog een exemplaar met onscherpe begrenzing

van de postdiscale witte band op de voorvleugels van Hoog-Soeren (Zool. Mus.).

f. brunnescens nov. Grondkleur van de donkere delen van voor- en achter-

vleugels niet zwartgrijs, maar bruingrijs. Tjoene (holotype, Lukkien).

[Ground colour of the dark parts of fore and hind wings not black-grey, but brown-

grey.]

f. albibasa nov. Wortel van de achtervleugels wit. Plaat 16 fig. 14. Tjoene

(Lukkien); Nierssen (Mus. Rotterdam); Wiessel (Leffef); Hoog-Soeren, $,

24.V.1955 (holotype, Zoöl. Mus.); Wageningen (van de Pol); De Rips (Nies).

[Base of the hind wings white.]

Pathologisch exemplaar. Middenveld van de linker voorvleugel

verbleekt. Vijlen, $ (Zoöl. Mus.).
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Rheumaptera Hübner

Rheumaptera hastata L. Tijdschr. Entom. 92 : 202; Cat. IX : (697). Ver-

breiding als in 1950 werd aangegeven. Een enkele zwerver ver buiten het normale

biotoop is bekend geworden. Over deze soort merkt Leffef op: „Het optimale

milieu wordt gevormd door open dennenbossen met een bodembedekkende vege-

tatie van Vaccïnium mirtyllus, die minstens een voet hoog moet zijn. Bovendien

moet op de bosbodem een toestand van halfschaduw heersen. Het blijkt namelijk,

dat een bepaalde wisselwerking tussen zon en schaduw gunstig is voor de

levensvoorwaarden van de /w/^ta-populaties. Waar aan deze voorwaarden in een

bos wordt voldaan, zijn ook de rijkste populaties aanwezig. In vochtiger bostypen

met meer loofbomen komen veel minder exemplaren van hastata voor. Droge

eiken-berkenbossen en eikespaartelgpercelen vormen ongeveer het midden tussen

deze extremen. De vlinders komen weinig op licht, doch zijn overdag en vooral in

de morgenuren makkelijk uit de vegetatie op te jagen. Hun vlucht is echter kort.

Ook rusten zij wel op boomstammen".

De vliegtijd kan iets eerder beginnen dan in 1950 bekend was. De uiterste

data zijn nu: l.V (in 1952 te Hoog-Soeren, Leffef) tot 23.VI. De hoof dvliegtij

d

valt in de tweede helft van mei en de eerste decade van juni.

Vindplaatsen. Fr.: Olterterp, Oudemirdum. Dr.: Norg, Schoonlo. Ov.: Balkbrug,

Regteren, Averlo, Colmschate. Gdl.: Garderen, Leuvenum, Elspeet, Uddel, Vierhouten,

Soerel, 't Harde, Tongeren, Gortel, Nierssen, Wiessel, Uchelen, Beekbergen, Laag-Soeren,

Leuvenheim, Spankeren, Imbosch, De Steeg, Onzalige Bos, Hoenderlo, Bennekom, Ede;

Epse, Gorssel; Berg en Dal. Utr.: Austerlitz, Zeist. N.H.: Amsterdam, prachtig gaaf $ op

verlichte ruit in de stad (Peerdeman). N.B.: Kampina, Middelbeers, Eindhoven, Heeze,

Maarheeze. Lbg.: Lomm, Belfeld, Sevenum, Griendsveen, Montfort, Mechelen, Holset.

Variabiliteit, f. completa Lempke, 1950. De vorm met volledige midden-

band op de voorvleugels is vrij gewoon en komt overal onder de soort voor. Het

merendeel van de exemplaren zijn mannetjes.

f. laxata Krulikovsky, 1909. De vorm met gereduceerde zwarte tekening is

zeldzamer. Te oordelen naar het materiaal in het Zool. Mus. komt hij bij de

wijfjes meer voor dan bij de mannetjes. Hij is waarschijnlijk wel op de meeste

plaatsen onder de soort aan te treffen. Norg (van der Meulen); Wiessel,

Leesten (Uchelen), Wolfheze, Breda, Venlo (Zool. Mus.); Apeldoorn (Bank);

Maarheeze (Neijts); Vaals (van de Pol).

Dwergen. Norg, Wiessel (Zool. Mus.).

Teratologisch exemplaar. Linker achtervleugel ontbreekt. Hoog-

Soeren (Lucas).

Rheumaptera cervinalis Scopoli. Tijdschr. Entom. 92 : 147; Cat. IX : (642).

Slechts een enkele nieuwe vindplaats, waardoor het Nederlandse areaal niet uit-

gebreid wordt. In de omgeving van Apeldoorn handhaaft de vlinder zich nog

steeds, al is hij daar niet gewoon.

De vliegtijd kan al half april beginnen en tot in juni voortduren. De uiterste

data worden nu: 17. IV (in 1959 te Apeldoorn, Leffef) tot 12. VI (in 1954,

idem).
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Van de tweede generatie zijn behalve de beide exemplaren in de collectie van

het Zool. Mus. (één gekweekt, de andere gevangen) geen verdere gegevens be-

kend geworden. Hij komt blijkbaar zelden voor, of in zo klein aantal, dat hij niet

opgemerkt wordt.

Vindplaatsen. Gdl.: Wiessel (Lucas). Utr.: Amerongen, 12.V.1959 (idem). Lbg.:

Gronsveld, enkele exemplaren in 1961 (Leffef).

Rheumaptera undulata L. Tijdschr. Entom. 92 : 148; Cat. IX : (643). Ver-

breiding als in 1950 werd aangegeven. Zeer weinig vindplaatsen in het Haf district

en dan nog vooral op plaatsen waar een flinke begroeiing met struikgewas voor-

komt. In het Waddendistrict nog steeds slechts van één van de eilanden bekend.

Dat de vlinder in gunstige omstandigheden soms zeer talrijk kan zijn, bleek uit

een waarneming van Camping, die hem 12 juli 1964 in de omgeving van Apel-

doorn bij duizenden aantrof.

De vliegtijd kan enkele dagen eerder aanvangen dan in 1950 bekend was. De
uiterste data worden nu: 16.V —8. IX. Van de vroegste datum bevindt zich een

exemplaar in de collectie van het Zool. Mus., dat in 1948 te Eefde gevangen

werd.

Vindplaatsen. Fr.: Beetsterzwaag, Oosterwolde, Wijnjeterp, Nijetrijne, Nijemirdum.

Gr.: Zevenhuizen, Onstwedde. Ov.: Losser, Denekamp, Volthe, Tilligte, Weerselo, Albergen,

Molenven (Saasveld), Tusveld, Borne, Bornerbroek, Wierden, Vriezenveen, Slagharen, Balk-

brug, Ommen, Oudleusen, Rechteren, Dalmsholte, Raalte, Wechele, Abdij Sion, Elzen, Bor-

kelt, Holten, Bathmen, Schalkhaar, Deventer, Zwartsluis, Vollenhove, Kalenberg. Gdl.:

Nieuw-Milligen, Garderen, Uddel, Leuvenum, Ermelo, Hierden, Hulshorst, Vierhouten,

Soerel, 't Harde, Oldebroek, Wezep, Heerde, Epe, Gortel, Nierssen, Wiessel, Hoog-Soeren,

Assel, Teuge, Terwolde, Wilp, Gietel, Klarenbeek, Uchelen, Beekbergen, Loenen, Laag-

Soeren, Leuvenheim, Spankeren, Woeste Hoeve, Hoenderlo, Kootwijk, Wolfheze; Epse, Gors-

sel, de Voorst, Eefde, Warnsveld, Winterswijk, Kotten, Woold, Halle, Zelhem, Hummelo,
Hoog-Keppel, Doesburg, Angerlo, Loerbeek. Utr.: Eist, Doorn, Woudenberg, Bilthoven,

Amersfoort, Soestdijk, Baarn, Spakenburg, Vinkeveen. N.H.: Blaricum, Naarden, Naarder-

meer, Weesp, Amsterdamse Bos, Hoorn, Schoorl, Overveen. Z.H.: Noorden, Oegstgeest

Delft, Schelluinen, Hellevoetsluis. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Schuddebeurs

Oostkapelle. N.B.: Dorst, Waalwijk, Haaren, Kampina, Boxtel, Middelbeers, Bergeijk, Best

Acht, Eindhoven, Gerwen, Leende, Maarheeze, Someren, Asten, Liessel, Helenaveen, Oploo

Sint Anthonis. Lbg.: Broekhuizen, Castenraij, De Hamert, Sevenum, Griendsveen, Roggel

Moesel, Steijl, Swalmen, Sint Odiliënberg, Meynweg, Montfort, Stein, Chèvremont, Wijlre

Sibbe, Gerendal, Bunde, Cadier en Keer, Rijckholt, Sint Geertruid, Gulpen, Slenaken

Mechelen, Holset.

Variabiliteit, f. paucilineata Ljungdahl, 1921. Exemplaren met sterk ge-

reduceerde tekening zijn zeldzaam. Nieuwe vindplaats: Apeldoorn (J. H. Kroon).

f. heìnrìchi Hannemann, 1930. Exemplaren met donker gevulde middenband op

de voorvleugels werden nog aangetroffen te: Daarle (van der Meulen); Gietel

(Lukkien); Weesp (Zool. Mus.); Deurne (Nies); Gronsveld (Mus. Rotterdam).

f. subfasciata Reuter, 1893. De vorm met donkere middenband op de voor-

vleugels, maar met overigens onduidelijke golf lijnen, komt weinig voor. Nieuwe

vindplaats: Sint Michielsgestel (Knippenberg).

f. culoti Bryk, 1921. Exemplaren met de lichte wigvormige vlek aan de voor-
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rand van de voorvleugels zijn vrij gewoon. Ze zijn nu van zoveel vindplaatsen

bekend, dat een opsomming achterwege kan blijven.

f. nordströmi Bryk, 1921. Exemplaren met doorlopende lichte middenband op

de voorvleugels komen minder voor. Nieuwe vindplaatsen: Norg (Zool. Mus."):

Aalten (van Galen); Sint Michielsgestel (Knippenberg); Swalmen (Pijpers);

Montfort (Maassen).

Dwergen. Putten, Gaanderen, Nijmegen, Houthem (Zool. Mus.) ; Kootwijk

(Lucas); Amsterdamse Bos (Peerdeman).

Triphosa Stephens

Triphosa dubitata L. Tijdschr. Entom. 92 : 146; Cat. IX : (641). Verbreiding

als in 1950 werd aangegeven. Nu ook bekend van één van de waddeneilanden.

In de collectie van het Zool. Mus. bevindt zich een exemplaar van 28.V, maar

het overwinterde exemplaar van half juni blijkt toch wel een uitzonderlijk laat dier

te zijn.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland (Camping), Oosterwolde, Tjerkwerd. Dr.: Schoonlo.

Ov.: Abdij Sion, Zwartsluis. Gdl.: Assel, Rozendaal, Wageningen, Lunteren. Utr.: Utrecht.

N.H.: Weesp, Amsterdamse Bos, Beemster, Oosthuizen, Hoorn, Egmond aan Zee, Aerden-

hout. Z.H.: Noordwijkerhout, Den Haag, Capelle aan den IJssel, Schelluinen, Hendrik-Ido-

Ambacht, Oostvoorne, Dirksland. N.B.: Biesbosch, Hoogerheide, Bergen op Zoom, Bergeijk,

Eindhoven, Geldrop, Maarheeze. Lbg.: Sevenum, Vlodrop, Montfort, Stein, Geulem, Cadier

en Keer, Kannerbos, Sint Pietersberg, Gronsveld.

Variabiliteit, f. cinereata Stephens, 1829. Nog een exemplaar met grijs-

achtige grondkleur van Soest (Zool. Mus.).

Philereme Hübner

Philereme vetulata Denis & Schiffermüller. Tijdschr. Entom. 92 : 149; Cat.

IX : (644). De vlinder blijkt in een vrij groot deel van het Duindistrict voor te

komen. Bovendien is hij op enkele plaatsen in het Haf district en het westelijke

deel van het Fluviatiel District aangetroffen. In het oosten van Noord-Brabant

is het dier bepaald gewoon. In de omgeving van Nuenen bij voorbeeld zijn de

rupsen geregeld in aantal te vinden (Neijts).

De vliegtijd kan al in de eerste dagen van juni beginnen. De uiterste data zijn

nu: l.VI— 12.VIII.

Vindplaatsen. Gdl.: Miste, Ratum. N.H.: Amsterdam (1.VII.1954, 1.VI.1958,

Peerdeman; 19.VII.1963, Wolschrijn), Amsterdamse Bos (1957, Peerdeman; 1961,

Lourens), Amstelveen (Peerdeman), Bakkum (1954, 1957, de Boer), Heemskerk (1961,

van Aartsen), Kennemerduin (Peerdeman). Z.H.: Meijendel (Lucas), Staelduin (van

Oosten), Rotterdam (Lucas), Hendrik-Ido-Ambacht (Bogaard), Oostvoorne (Lucas),

Hellevoetsluis (Leffef). N.B.: Bergeijk, Boxtel, Best, Gassel. Lbg.: Heerlerbaan, Gronsveld,

Epen, Vaals.

Variabiliteit. Dwerg. Oostvoorne (Lucas) .

Philereme transversata Hufnagel. Tijdschr. Entom. 92 : 149; Cat. IX : (644).

Ook deze soort blijkt geregeld in het Duindistrict voor te komen, maar uit-

sluitend in de zuidelijke helft.
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De vliegtijd kan tot begin augustus duren. De uiterste data worden nu: 17.VI —
9.VIII.

Vindplaatsen. Gdl.: Apeldoorn, 1959 (Leffef); Warnsveld, 1955 (Zool. Mus.).

Z.H.: Wassenaar, I960 (Wagenaar); Quakjeswater, 1964 (Myncke); Hellevoetsluis,

1962, 1963, meerdere exemplaren (Leffef); Melissant, 1965 (Huisman).

Variabiliteit. Er blijken in Nederland twee duidelijk van elkaar verschil-

lende subspecies voor te komen, die door een wijde gaping van elkaar gescheiden

zijn. In het oosten en zuidoosten vliegt een zeer donkere vorm, waarbij de teke-

ning van de voorvleugels weinig tegen de grondkleur afsteekt. Deze is identiek

met de nominaatvorm, die uit de omgeving van Berlijn beschreven is. Zie plaat

17 fig. 1—4.

In het duingebied daarentegen vliegt een vorm met lichtere grondkleur en

veel levendiger getekende vleugels. Het middenveld van de voorvleugels steekt

opvallender als een donkere band af en ook de dwarslijnen op voor- en achter-

vleugels zijn veel duidelijker. De dieren maken daardoor een bontere indruk,

waarom ik deze vorm variegata subsp. nov. noem. Zie plaat 17 fig. 6 en

7. Ik leerde hem pas kennen, toen ik de prachtige serie in de collectie-LucAS zag.

f. depicturata Niepelt, 1914, Int. ent. Z. Guben 8 : 144. Voor- en achter-

vleugels vrijwel eenkleurig, tekening van middenveld en dwarslijnen nauwelijks

meer zichtbaar, alleen de lichte golflijn blijft in de regel duidelijk te zien. Plaat

17 fig. 5. Sambeek (Zool. Mus.).

Note. The Netherlands are inhabited by two clearly different subspecies of Philereme

transversata. In the eastern part of the country all specimens are of a very dark brown colour

(especially in bred condition) and the markings of the fore wings do not contrast much with

the ground colour. The discal band is only a little darker and even the submarginai line is

rather indistinct. The hind wings are better marked, but they are of the same sombre ground

colour as the fore wings. This form is identical with the nominate form from the neighbourhood

of Berlin, of which Dr. H. J. Hannemann kindly sent me specimens for comparison.

Cf. plate 17 figs. 1—4.

In the southern part of the dune area along the coast of the North Sea a distinctly dif-

ferent subspecies is met with. Its ground colour is of a paler brown, so that the discal band of

the fore wings and the transverse lines are much more distinct. The nervures are marked

in broken pale lines, especially in the outer part of the wings and the submarginai line is

much more pronounced. I therefore name this subspecies variegata subsp. nov. Cf. plate

17 figs. 6, 7.

Holotype: $, Oostvoorne, 25.VI.1960.

Allotype: 9, Oostvoorne, 7.VII.1959-

Both type specimens are in the collection of Mr. J. A. W. Lucas, Rotterdam.

(The collection of the Amsterdam Zoological Museum contains some Austrian specimens

of transversata from Vienna and Graz. They are identical with the specimens from Berlin,

so that Geometra rhamnata Denis & Schiffermüller is a pure synonym of Phalaena transversata

Hufnagel).

Euphyia Hübner

Euphyia biangulata Haworth, 1809 {picata Hübner, [1809 —1813]). Tijdschr.

Entom. 92 : 192; Cat. IX : (687). Geen nieuwe gegevens, noch uit ons land,

noch uit de omringende gebieden. De vermelding in Cat. IX van een exemplaar
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van Epen, gevangen in 1911, moet vervallen. Het bleek tot Lampropteryx suf fu-

mata te behoren. Dit betekent, dat alle gedateerde Nederlandse exemplaren uit de

vorige eeuw stammen, het laatste uit 1890. De soort is blijkbaar bij ons uitge-

storven.

Euphyia unangulata Haworth. Tijdschr. Entom. 92 : 192; Cat. IX : (687).

Ook deze soort is na de schaarse meldingen, die nu een eeuw oud zijn, nooit meer

in Nederland gevangen. In Denemarken is hij nu ook op Sjaelland (Seeland)

aangetroffen {Flora og Fauna 72 : 123, 1966). Interessant is de vangst te Lang-

donken in de Belgische provincie Antwerpen op 26.V.1963 {Schakel 1 : 47,

1963), zodat het areaal tot dicht bij onze zuidgrens kan reiken.

Corrigenda

Supplement 2

p. 101, regel 3 van onderen: Bergum moet zijn: Boornbergum.

p. 106, regel 2 van onderen: hippothoè' moet zijn: hippothoe.

Dezelfde correctie geldt voor het onderschrift van plaat 4.

Supplement 6

p. 319, regel 14 en 15 van boven: Laotho'é moet zijn: Laothoe.

Supplement 8

p. 497, regel 10 van onderen: f. basalts de Selys, 1872, is een synoniem van

f. dori s Meigen, 1830, Syst. Beschr. eur. Schmetterl. 2 : 84, pi. 58 fig. 4.

Supplement 11

p. 702, tekst bij fig. 34. lüneburgensis moet zijn: lueneburgensis.

Dezelfde correctie op p. 703, regel 10 van boven, in diverse regels van

p. 704 en bij het onderschrift van fig. 35 op p. 705.

Supplement 12

p. 860, regels 3 en 2 van onderen: Nijetrijne (G. Dijkstra) moet vervallen.

Supplement 13

p. 871, regels 13 en 14 van boven: Char artica moet zijn: Char any ca.

p. 872, regel 16 van boven: f. paradoxa nov. [31. XII. 1966] moet zijn: f. para-

doxa Hoffmeyer, De Danske Malere, ed. 2 : 350, pi. 20 fig. 2 [begin

XII. 1966]. Dezelfde correctie ook bij pi. 3 fig. 3.

p. 886, regel 17 van boven. M. Ch. Boursin (Parijs) maakte mij er attent op, dat

het afgebeelde exemplaar niet een vorm van Chi or idea p elti géra is, maar

van Chloridea nubigera Herrich-Schäffer. Dit is het eerste en tot

nog toe enige exemplaar, dat van deze immigrant in Nederland gevangen

is. De soort heeft net als Chi. peltigera een zwarte stip voor de achter-

rand van de voorvleugels (niet getekend in de afbeelding in „Seitz"!),
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maar is te herkennen aan de loop van de golf lijn op de voorvleugels en

een lichte ring om de donkere ronde vlek.

In de omringende gebieden is de soort alleen bekend van Engeland.

Daar werd het eerste exemplaar ook in 1958 gevangen (in Dorset),

terwijl in 1959 twee ex. in Norfolk aangetroffen werden. Een fraaie ge-

kleurde afbeelding geeft de Worms in Ent. Gazette 14, plaat 13 fig. 8,

1963.

Daar het Nederlandse exemplaar veel donkerder is dan typische exem-

plaren van de soort, kan de naam f. obscur a Lempke, 1966, blijven be-

staan voor opvallend donkere exemplaren van Chi. nubigera.

Note. M. Ch. Boursin pointed out to me, that the Chloridea spec-

imen, figured in Tijdschr. Ent om. 109, plate 4 fig. 13, does not belong

to peltigera, but to nubigera Herrich-Schäffer. It is the first (and up to

the present the only) specimen known from the Netherlands of this

species.

As it is much darker than the type form of nubigera, the name f.

obscura Lempke can be maintained for very dark specimens of this species,

while it must be suppressed for Chi. peltigera.

p. 950, regel 14 van boven: Tholomiges Lederer moet vervallen.

regel 15 van boven: Tholomiges turf o salis moet zijn: Schrankia turfosalis.

(Ferguson fixeerde turfosalis Wocke (humidalis Doubleday) als het

genotype van Hypenodes Doubleday {Canad. Entom. 86 : 289, 1954).

Obraztsov gaf als genotype van Schrankia Hb.: taenialis Hb. en Hy-

penodes als synoniem van Schrankia. (Nach.blatt bayer. Entom. 3 : 85,

1954). Reeds Pierce & Metcalfe schreven, dat er eigenlijk geen generiek

verschil tussen turfosalis en de beide Schrankia-soorten bestaat (Genitalia

British Pyrales etc.: 42, 1938).


